
Smlouva o provedení autorského díla
uzavř,ena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v kontextu

jednotlivých ustanovení zákona č, 12112000 Sb,, o právrr autorském, o plávech souvisejicích
s právem autorským a o změně některých zákonů (,,autorský zákon") (,,Smlouva") mezi:

Městské kultuřní středisko Havířov
se Sídlem Hlavni třída 24613Ia.'736 0I Havířov-Město
za§loLpeno: Vgr, YvororI Dlábko\ou. redilelkou orgalizace
]aO: 00l l7985 DIČ: CZ00]l7985
Bankovní spojení: Česká spořiteina, a,s,, č.í-

pořadatelem:

a

Zhotovitel€m: Pvřo&Ařt s.ř.o.
Se sírllem Čelakovského 324133, Černovír, 779 00 Olomouc
Zastoupen: Mgr. Radkem ostrčilem, jednatelem společnosti
IČo: 25382055. DIČ: CZ2538205 5

Bankovní spojeni: Komerční banka á.s., č,ú 

-,

objednatel a Zhotovitel také společnějako ,,smluvni strany"

].

2.

3.

I.
základní u§tanovení

objednatel, příspěvková organizace, je pořadatelem akce Silvesfuovský a novoločni
ohňostroj 20i7l2018 a na ziikladě Zřizovací listiny oplávíěn zajistit lealizaci předmětu

Smlouvy dle niže uvedeného.
Zhotovitelje autorem díla ve smyslu § 2 zrákola č.12112000 Sb., autolského zákona a § 3

zákona č. 340/2015 Sb,, o zvláštních podmíŇách účinnosti některých smltrv, uveiejňoláni
těchto smluv a o registu sm]uv (,,Zákon o legistru sml v").
Zhotovitel prohiašuje, že je oprávněn, a že je o(lborně způsobilý k výkonu předmětné

činnosti, a to v souladu se zátonem č. 455/1991 Sb., ve znění pozděj ších předpisů, jakož i
dalších právních předpisů, a je držitelem všech oplávnění, ceíifikací a licencí, kterých je

třeba k řádnému plnění piedmětu této Smlou\ry, Zhotovitel dále prohlašuje, že dí]o

provede dle odbomých znalostní a s náIežitotl pečlivosti.

It.
Předmět Snlouly

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení autorského díla tematického slavnostního ohňostroje,

,,Svět Pink Floyd" (,,autorské dílo").

v rámci akce: Silvestrovského a novoročního ohiostroie 2017/2018

V místě: Centrální park Haviřov v Haviřově - Městě

Doba olnění: 3l- 12.2017 a1.1. 20i8 v déIce 15 minut

Cena dila: 7

l
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obsahovou čá§tí předmětu plnění Smlou\T je autorské zpracování díla, propojením a
vizuálni a audio části dojednotného audiovizuálniho díla.

Dále se Zhotovitel zavazuje k technickému zajištění místa výkonu díla dle povolení k užití
předmětného pozemku k plovedení předmětu Smlou\.J,,

III.
Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje prové§t dílo částečně dne 3l. 12. 2011 a dáie se Zhotovitei
ZaváZuje k dokončeíí díla v podobě odpalu olrriostroje dne 1. 1. 2018 v době od 0:15.
Řádným provedením díla bez wýhrad dojde kjeho předáni a převzeti. Den provedení díia
je ziiroveň datem uskutečněného zdanitelného plnění,

Iv,
Cena a platební podmínky

Cena dí|a je per ne slano\ena. Cem je lonecná,
Dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv nemusí b},t cena, stejně jako tato

Smlouva zveŤejněna v registru smluv s ohledem na ochranu obchodního tajemství, know-
how a další chráněné údaje a informace, jakož i s ohledem na skutečnost, že se jedná o
Sm]oulu uzavienoLr se subjekten u,tvářejícím a realizujícím autorské dí1o a t},to smlouvy
jsou přímo vyloučeny z povinnosti zveřejnění.

l.
2.

3. V ceně dílaje zatDnuto vytvoiení dí]a ajeho provedení dle této smlouvy a Příloh (skladba

,rozsalr ohňostrojných efektťl a hudebíiho podkladu), náklady na úklicl pyrotechnického
odpadu po odpálení obJiostroje, zajištění všech nufiých povolení k p|ovedení
ohňostrojových prací dle platné legislativy ČR ajakož i další plněni nezb)-tná k řádnému
provedení díla,

4. Platba bude provedena bankovnim převodem na základě daňového dokladu - faktury

rystavené Zhotovitelem, a to na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
Splatnost faktury je i4 dní ode dne Zdanitelného plněni, Podminkou splatnosti faktuly je
jeji doručení Objednateli. V připadě přodleni Objednatele s úhraclou ceny za dílo se
objednatel zayazlje zaplatit Zhotoviteli ťrok zprodlení ve výši dle p]atných právních
piedpisů.

5. Strany sjednávají ve smyslu § 2ó20 občanského zákoníku cenu pevnou částkou.

6. objednatel se zavazuje řádně provedené dllo pŤeýzíí azaplatit za něj Zhotoviteli cenu
sjednanou v této smlouvě. Závazek ulTazeni ceny vzniká za podmínky řádného piovedení
díIa dle Smlou1y a právních předpisů. objednatel je oprávněn v případě, že mujednáním
či nesplnárím závazků ze strany Zhotovite]e vnikne škoda či újma, započíst takto vzniklou
škodu či vyčíslenou újmu na nárok Zhotovitele rra zaplacení ceny za díIo a tedy o takovou
částku cenu ponížit,
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Odpovědnost za vady

Zhotovitel se zavanlje, že dílo bude plovedeno bez vad a v plném rozsahu uvedeném
v piílohách smLouvy, zejména podle technických podmínek, příslušných právních a
bezpecnostnich předpisů cR. hygienických, techrrickýcb a jirrých norem. Zhotovite] se

dále zavazuje dod.žovat všechna bezpečností opatření pro iádný průběh dila a všechny
právní předpisy týkající se činností souvisejících s realizací díla. Máli di1o vady,

nepovažuje se za řádně provedené a dokončené. Za vadu se považuje také absence

určitého právnimi piedpisy nebo touto smlouvou \ryžadovaného povoiení, tevize,
souhlasu, schvaleni apod., či prodlení Zhotovitele. vadouje rovněž přohlášení Zhotovitele
v této Sm]ouvě, které se uklťe jako neplavdivé či neplatné,
V případě vzniklých závad souvisejících s lealizací díla se Zhotovitel zavazrrje je
bezodkladně odstranit na své nráklady a informovat o nich, jakož o jejicb odstranění
bezodkladně objednatele-
Zhotovitel prohlašuje, že má uzavienou pojistnou smloltvu na pojištění odpovědnosti za
škodu podnikatele, konkrétně pojistnou smlouvu uzavřenou s Českou pojišt'ovnou a,s.,

číslo pojistky '77671183-19 ze dne 11, 5, 2012. Zhotovitel před uzavře[ím Smlouvy
předložil objednateii potvrzení o tomto pojištění. Zhotovitel stvrzuje, že tato smlouva je
platná a po celou dobrj plnění této Smlouvy bude platná. V případě, že se pojistná
Smlouva tůáže jako neplatná v době vzniku škody, či z jinélro důvodu nebude pojišťovna
plnit zceia nebo Z části pojistné plnění, Zavazuje se škodu uluadit Zhotovitel.
Realizace předmětného díla bude po celou dobu plobihat ve výškách, které odpovidají
právním přrdpisům a předpisům bezpečnosti, aby bylo předchlázeno vzniku újnry

s ohledem na místo odpalu. Za veškercu škodu a íljmu vzniklou v souvislosti
s ohriostrojein a plněním této Smlou}T odpovídá Zhotovitel. v piípadě ohrožení majetku
nebo zdraví osob či Zviřat se Zhotovitel zavazuje ohňostroj omezit či zastavit v lozsahu,
ktelý zaručí bezpečnost a zamezí vzniku škody, Takto vzniklou škodu se zhotovitei
zavazuje řešit jako pojistnou událost a vypořádat r,a své náklady. K tomuto účelu má

Lrzavřenou pojistnou Smlouvu,
Zhotovitel se zavansle, že dilo bude provedeno v p]ném rozsahu zejména podle

technických podmínek, příslušných hygienických a jiných pr,ávních a bezpečnostlích
předpisů ČR a technických norem, Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat \,šechna

bezpečnosti opatření pIo řádný pnrběh dila, zajistit veškeré revizní Zl(oušky, bezvadný
stav veškerého materiálťl a tecbniky či p},lotechniky ,Jžiýaié za účelem plněni této

SmlouÝy, jakož i všecl,ny právní předpisy týkající se činností souvisejících s lealizací
díla. 

Vtl.
Ostatní ujednání

objednatel je oplávněn kontťolovat prováděni díla a zjistGli se, že Zhotovitel provádí dílo

v rozporu se svými povillnosL,ni, je oplávněn žádat po Zhotoviteli bezodkladné odstranění

vad vzniklých Desplávným prováděním. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti

s objednatelem a je povinen poskltnou objeclnateli informace ohledně plnění smlouvy,
jakoi i bezodkladně informovat objednateie o jakýchkoliv komplikacích, překážkách,

prodleních či jiných nedostatcích nebo vadách v souvislosti s plněním Smlouvy a

provádění díla.

]
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Smluvni strany se zbawjí odpovědnosti za neplnění terínínťl, jestliže by toto bylo
zapříčiněno \Tšší mocí, napi, živelnou pol,tromou či požáťem apod.. s výjimkou udáiostí
zapříčiněných zcela nebo zčásti stranou SmloutT.
v případě, že Zhotovitel neprovede svým zaviněním dílo ve sjednané době, kvalitě, délce
a lozsahu, zaplati Objednateli smluvní pokutu ve výši celkové ceny díla bez DPH-
Zhotoviteli záIoveň zaniká nárok na zaplaceni ceny za dílo a Zhotovitel se dále zavazuje
vrátit Objednatelijiž uhrazenou část ceny, zálohu, byla 1i tato uhrazena,
objednatel je oprávněn \Tpovědět tuto smlouvu bez liýpovědni lhůty s účinností ke dni
doručení výpovědi Zhotoviteli Smlouva zaniká. v takovém připadě vzniká Zhotoviteli
náTok na zaplacení ceny v rozsah níže Sjednaném. V připadě, že objednatel zruší konání
provedení ohňostroje a odstoupi od Smlouvy nebo tuto vypoví Z důvodu vyšší moci nebo
z důvodů nikoliv na straně objednateie, které objednatel nemohl ovlivnit, nevzniká
Zhotoviteli náťok na zaplaceni ceny za dílo, a to ani částečný, jakož nevzniká Zhotovite]i
ani nárok na úhradu vynaložených nákiadů či vzniklé škody nebo újmy.

a. v případě, že objednatel oznámí Zhotoviteli odstoupení ocl Smloulry z důvodu
vlastního zavinění do 3 měsíců od podpisu Smlou\T před dnem Sjedíané .ealizace
díl4 zaplatí Zhotoviteli čast ceny ve výši 500% z celkové ceny dila.

b, V případě, že objedtatel oznámí Zhotoviteli odstoupení od Smlouvy v době po
lhůtě třech měsíců od podpisu Smiouvy Zaplati Zhotoviteli cenu ve výši 100%

z celkové ceny díla,

V případě, že Zhotovitel neprovede dílo dle Smlouvy řádně a včas, zavazuje se zaplatit
objednateli smlrrvni pokutu v této výši:

a. V případě, že Zhotovitel oznámi objednateli odstoupení od Smlouvy z dťrvodu
vlastního zaviíění do 3 měsicťr od podpisu Smloury před dnem sjednané realizace
díla, zaplatí Zhotovitel část ceny ve výši 50oZ z celkové ceny diia.

b. v případě, že Zhotovitel ozrámí objednateli odstoupeíí od Smlouvy v době po
]hťltě třech měsíců od podpisu Smlour,y zaplatí Zhotovitel cenu ve výši l00%
z celkové ceny díia.

vI.
závěrečná ustanoveni

1. Předmět plnění je autorským dilem ve smyslu § 2 zákona č. 12112000 Sb., autorského
zákona. Dílo je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti a tora - zhotovitele aje vyjádieno v
jakékoli objektivně vúlmatelné podobě, kdy se jedná ve smyslu § 2 autorského zákona o

specifickou fonnu díia audiovizuálního. Právo autoťské a ochŤana se vztahuje na dílo
dokončené. jakož i jeho jedtotlivé \^ývojové fiže a části. chráněnými součástmi
autorského díla jsou rovněž posíupy realizace, principy provedení, metody plovedení a
utváŤení díla. Autorem díla je áotovitel. Způsob příprara a realizace předmětu díla je
s ohledem na \aí,še uvedené obchodní taj9mství a know-how Zhotovitele. Jedná se o
individuálni projev tvťlrči činnosti alttora - Zhotovitele,

'1 ll
tvlěstské kulturní středisko Havířov



2.

4.

5-

,1.

8.

Piípadné otáZky neiešené touto Sn,tlouvou se řídí právními předpisy, zejména zákonem č,

89/rol2 Sb., občanský Ziákoník, a zákonem č. 12112000 Sb,, o právu autorském, o pnivech

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Účastníci Smlouvy si doručují veškeré písemnosti na adlesy, které jsou u nich uvedeny v

záhlaví této Smlouvy. Není-li v této smlouvě pro konkrétní případ stanoveno jinak,

doručuji si smluvní strany pisemnosti osobně nebo dopo.učeným dopisem s tím, že pokud

adresát dolučované pisenrnosti odmítne převzít, nebo je nepřevezme ve lhťltě stanovené

provozovatelem poštovních služeb, mají §mluvní strany za to, že písemnost je do čena

dnern odmitnutí adresáta převzít doručovanou písemnost nebo dnem, kterlim vypršela

lhůta pro převzetí do.učované písemnosti, stanovená plovozovate]em poštovních sllrž€b-

Tato smlouva je lyhotovena ve třech \,Thotoveních, přičemž objednatel obdrži dr,ě

\yhotoveni a Zhotoviteljedno vyhotoveni této SmloL!\,y.

Ve smyslu § 3 zákona é.34012013 Sb,, o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňoviání těchto smluv a o legistnt smlllv (,,Zákon o legistru smluÝ") sej9dná o

smlouvu uzavřenou s autorem v sotlvislosti s autorským dílem, která nepodléhá povirnosti
zveřejněni v registru smluv dle zákona o registru smluv,
Rozsah a skladba předmětného autolského díla
Zhotovitel souhlasi se Zveřejněnim obsahu smlouvy bez příloh v registru smiuv, pakLiže se

objednatel rozhodne k uveřejnění, o zveřejněni nemusí Objednatel Zholovitele
informovat. Souhlas se nevztahuje na přílohy Srnlouvy, jejiclrž zveřejnění je rryloučeno

viz č1. II Smlouvy.
Utajované informace nesmí b]it v registt,u smluv zveřejněny bez souhlasu stún smlouvy,
nenili ujednánojinak.
Smluvní strany prohlašLljí, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že vyjadiuje jejich

pravou a svobodnou vůli a na důkaz svého souhlasu s obsahem připojují své podpi§y,

V Havířově. dne 1!, 'Ji- ial1!

6.

zhotovitel
Pyro An, s.r.o.
Mgl. Radek Ostrčii
jednatel společnosti

objednatel
Městské ku středisko Havíiov
Mgr. YvonalDlábková

\,',l,Městské kulturní středisko Havířov


