
 

SMLOUVA  o  dílo   

 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, nového občanského zákoníku 

 

Smluvní strany: 

   

Objednatel:      Město  Tábor, Žižkovo nám.  2,  390 15  Tábor, 

   zastoupené    Ing. Jiřím Fišerem, starostou města 

   IČO:  00253014,  DIČ: CZ00253014 

   bankovní spojení ČS, a.s. pobočka Tábor,  č.ú. 27-0701427349/0800, 

   zástupce pro věci technické: 

Ing. Martina Suchá, tel. xxx xxx xxx, e-mail:  xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx 

 

   

Zhotovitel:  Artifex Pragensis pobočný spolek Housova mlýna – údolí historie 

Se sídlem: Žitomírská 24, 100 00 Praha 10 

   Zastoupené: Evou Hodinovou 

   IČO: 22719628, DIČ: CZ22719628 

   Není plátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Praha, č.ú.: 107-933340277/0100 

   telefon: xxxxxxxxx 

e- mail: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx 

    

 

 

  

Čl. I.  

Preambule 
1.1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo 

specifikované v článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle článku IV. 

této smlouvy za řádné a včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených. 

 

 

Čl. II. 

Předmět díla 
2.1. Předmětem díla je dramaturgie a realizace zahajovací ceremonie festivalu Táborská setkání 

2018, která se koná v pátek 14. 9. 2018 cca v 21 hod.  

Zahajovací ceremonie proběhne v pátek 14. 9. 2018  cca v 21 hod. v návaznosti na příchod 

Večerního kostýmovaného ohňového průvodu městem na Žižkovo náměstí. Účinkující budou 

oblečeni ve vhodném historickém kostýmu, který bude korespondovat s obsahem scénáře 

ceremoniálu. Zhotovitel zajistí dramaturgii, scénář vystoupení včetně jeho textové části, 

technický scénář, přípravu, organizaci a realizaci ceremoniálů a dodá zvukovou nahrávku pro 

ceremoniály, jejichž obsahem je hudba (zejména husitský chorál) a mluvený text s tématem 

slavnostního zahájení, které bude na téma husitství, husitská historie.  

Návrh scénáře včetně zvukové nahrávky bude ze strany zhotovitele předložen do 29. 6. 2018 ke 

kontrole a odsouhlasení objednateli. Konečné znění  scénáře včetně zvukové nahrávky podléhá 

schválení objednatelem, který je oprávněn požadovat jeho změny a doplnění. Objednatelem 

požadované změny a doplnění scénáře však nesmí podstatným způsobem měnit rozsah a 

podobu návrhu scénáře pro tuto akci popsaného v nabídce zhotovitelů. Zhotovitel se zavazuje 

oprávněné požadavky objednatele respektovat a zapracovat do návrhu scénáře, ostatní 

požadavky na změnu scénáře je zhotovitel oprávněn písemně odmítnout. Nepožádá-li objednatel 

o změny a doplnění scénáře ve sjednané lhůtě, považuje se scénář za objednatelem schválený. 

Zhotovitel se zavazuje požadavky zadavatele respektovat a zapracovat do kompletního scénáře 

tak, aby kompletní konečná verze scénáře mohla být objednatelem odsouhlasena do 31.8.2018.  

Zahajovací ceremoniál musí být v minimální délce 10 minut. Součástí zahajovacího 



ceremoniálu je i generální zkouška, která proběhne ve čtvrtek 13. 9. 2018 od 18.00 do 22.00 

hod. na Žižkově nám. v Táboře. 

Zhotovitel nese za splnění této části díla výlučnou zodpovědnost a zavazuje se uhradit případné 

škody a smluvní pokuty vzniklé v souvislosti se splněním této části díla, jak je dále ve smlouvě. 

        

2.2. Předmětem díla je i dodávka a montáž všech věcí, prací nebo služeb nutných pro řádné a úplné 

provedení smluveného předmětu díla v rozsahu dle odst. 2. 1. této smlouvy. 

2.3.   Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně a v plném rozsahu seznámil s 

rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 

nezbytné pro realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 

jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede 

za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě. Zhotovitel dále prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, 

že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek 

z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem 

místa plnění. 

2.4.   Zhotovitel se zavazuje dodat podklady nutné pro vyřízení povolení svodu zvířat zástupci 

objednatele pro věci technické do 1. 8. 2018. 

2.5.   Objednatel se zavazuje zaplatit zhotovitelům cenu za dodané dílo podle článku IV. této smlouvy 

a poskytnout zhotovitelům nezbytnou součinnost potřebnou pro provedení díla podle této 

smlouvy.  

2.6.    Objednatel se zavazuje zaplatit zhotovitelům cenu za dodané dílo podle článku IV. této smlouvy 

a poskytnout zhotovitelům nezbytnou součinnost potřebnou pro provedení díla podle této 

smlouvy.  

2. 7. POVINNOSTI OBJEDNATELE: 

          Město Tábor se zavazuje zajistit: 

a) asistenci bezpečnostních služeb (Městské policie a Policie ČR) po celou dobu trvání akce, 

b) asistenci zdravotní služby, zejména při programech, kde se předpokládá větší počet diváků a 

požární asistenci a dozor, 

c) užívání tělocvičny ZŠ na náměstí Mikuláše z Husi a tří školních tříd, popřípadě jiných prostor 

v blízkosti realizace akce s dosažitelným sociálním zařízením pro ubytování účinkujících a 

spolupracovníků zhotovitelů od pátku do neděle příslušného roku, 

d) povolení k vjezdu vozidlům zhotovitelů, vozidlům dopravní obsluhy a vozidlům dalších 

účinkujících do všech potřebných zón s možností parkování. Zhotovitel bude mít potřebné 

výjimky i v přípravném a úklidovém období od 10. 9. – 14. 9. 2018. 

e) zákaz parkování a zákaz vjezdu do prostoru historického tržiště a dalších prostorů, jichž se 

týká příprava a realizace akce (průvody, apod.), 

f) zvukový aparát, světelný aparát a videoprojekci pro realizaci ceremoniálu, zvukový aparát a 

osvětlení podia pro vystoupení na středověkém tržišti a stylizované bitvy na Housově mlýně, 

g) prezentaci zhotovitelů na vydávaných propagačních materiálech a účast zhotovitelů nebo 

jejich zástupce při tiskových konferencích na téma slavností, 

h) dostatečný počet sprch a dalšího sociálního zázemí pro účinkující, přičemž se předpokládá, že 

k dispozici budou sprchy na ZŠ na náměstí Mikuláše z Husi,  

i) stavbu pódií pro ceremoniál na Žižkově náměstí v Táboře, 

j) na základě zhotovitelem včas dodaných podkladů pro vyřízení povolení svodu zvířat. 

 

 

Čl. III. 

Doba, místo a způsob plnění smlouvy 

3.1.   Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a ve 

sjednaných termínech. 

3.2.    Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost. 



3.3.    Zhotovitel a jeho subdodavatelé (třetí osoby) budou při provádění díla postupovat s odbornou 

péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede 

v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě 

využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití. 

3.4.    Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické normy včetně 

doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této smlouvy včetně oboustranně 

přijatých změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit výchozími podklady objednatele, 

pokyny objednatele v souladu s jeho zájmy i vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy 

České republiky, která mohou ovlivňovat provádění smlouvy a kterými je zhotovitel a jeho 

subdodavatelé vázáni.  

 

 

Čl. IV. 

Cena díla   

4.1.    Cena za kompletní provedení díla dle článku II. je stanovena dohodou smluvních stran jako 

cena konečná pevná ve výši  140.000,- Kč (slovy: sto čtyřicet tisíc Kč).  

4.2.    Rozpis cen  díla je uveden v příloze č. 1 – Kalkulace nákladů na jednotlivé části předmětu díla. 

Součástí sjednané ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro řádné a 

úplné provedení předmětu díla dohodnutého touto smlouvou o dílo. Pro tyto věci, výrobky, 

práce a služby platí, že jsou součástí sjednané ceny bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v 

nabídkovém rozpočtu zhotovitelů.  

4.3.   Smluvní strany si ujednávají, že cena za dílo nebude po dobu trvání této smlouvy žádným 

způsobem upravována (mimo jejího možného snížení) a na její výši nemá žádný vliv výše 

vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či 

poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel  na základě této smlouvy či obecně závazných platných 

právních předpisů povinen.  

4.4.    Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele, nutné k 

řádnému a úplnému dokončení díla v rozsahu dle článku II. této smlouvy. Zhotovitel dále 

potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje očekávaný vývoj cen k datu konečného převzetí díla 

objednatelem. 

4.5.    Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu 

s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny 

objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez 

písemného souhlasu objednatele, smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo odmítnout 

jejich úhradu. 

4.6.   Cena stanovená článku IV. této smlouvy zahrnuje všechny práce zhotovovací i pomocné, 

v rozsahu předmětu smlouvy dle článku II. této smlouvy, a to včetně prací nutných pro řádné 

dokončení, předání a provozování díla, a to i v případě, že tyto práce nejsou v soupisech prací 

nebo nabídkovém rozpočtu, které jsou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 konkrétně 

uvedeny. Veškeré práce nesouvisející s předmětem smlouvy dle článku II. této smlouvy a 

zadávacích podmínek, které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu, jsou považovány za 

vícepráce/ dodatečné práce. 

4.7.    Za méněpráce se považují práce, dodávky, služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich 

cena ve sjednané ceně, avšak strany se na podmínkách jejich vyjmutí písemně dohodly. 

4.8.  O jakékoliv vícepráci/dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotoviteli uzavřen 

samostatný písemný dodatek ke smlouvě s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla.  

 

 

Čl. V. 

Platební podmínky 

5.1.    Sjednané platby budou uhrazeny objednatelem na základě dodaných daňových dokladů (faktur) 

vystavených zhotoviteli, a to ve 30-ti denní lhůtě splatnosti, když splatnost se počítá ode dne 

doručení faktury objednateli.   

5.2.    Smluvní strany se dohodly, že zhotoviteli bude uhrazena cena za dílo následovně: 

 a) zálohou ve výši 50% do 14 dnů před zahájením festivalu 

 b) doplatkem po provedení díla 



5.3.    Nedojde-li mezi objednatelem a zhotovitel k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací a dodávek, je na základě výslovné dohody smluvních stran zhotovitele 

oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo k dohodě. 

5.4.   Platby bude objednatel provádět bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený 

v záhlaví této smlouvy. 

 

 

Čl. VI. 

Sjednané sankce 

6.1.  V případě porušení touto smlouvou sjednaných povinností  zhotovitelem či objednatelem má 

oprávněná strana nárok, aniž by tím omezila svá ostatní práva podle této smlouvy včetně práva 

na náhradu škody, vůči straně povinné uplatnit a povinná strana má povinnost zaplatit smluvní 

pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě a výše smluvní pokuty jsou následující: 

- zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za nedodržení zahájení času 

jím zajišťované akce sjednané touto smlouvou z jeho viny, a to ve výši 1.000,- Kč za 

každých 10 min. zpoždění oproti sjednanému začátku produkce, 

- zhotovitel, který porušil svou povinnost, se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu 

za nedodržení termínu předání technických požadavků a scénáře, a to ve výši 2.000,- Kč 

za každý den zpoždění oproti sjednanému termínu, 

- zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z ceny za 

konkrétní vystoupení (viz příloha č. 1 – Kalkulace nákladů na jednotlivé části předmětu 

díla) pro případ, že jej nevytvoří a neprovede v odpovídající dobré duševní a fyzické 

kondici podle svých nejlepších znalostí a schopností (vystupující budou pod vlivem 

alkoholu, omamných látek apod.), 

- zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z ceny při 

nedodržení obsahu schváleného scénáře daného vystoupení. 

- objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé 

porušení povinností dle čl. 2.7. této smlouvy, a to za každé jednotlivé porušení 

povinnosti, a to na základě zhotovitelem předloženého písemného vyúčtování. Smluvní 

pokutu je objednatel oprávněn uhradit kterémukoliv ze zhotovitelů, a to na základě 

obdržení jejího vyúčtování.  

6.2.    Smluvní strany mají dále nárok na smluvní pokutu v případech uvedených ve čl. VIII.3.b) a 

VIII.3.c). 

6.3.  Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony od  

oprávněné strany. 

6.4.   Smluvní pokuta bude uhrazena povinnou stranou během 21 kalendářních dnů po obdržení 

písemného vyúčtování smluvní pokuty. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn, 

zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých 

závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. 

6.5.   Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, zaplacení smluvní pokuty 

zhotovitele nezbavuje závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou. 

6.6.    Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody způsobené porušením stejné 

právní povinnosti. 

 

 

 

Čl. VII. 

Odpovědnost za škody, další závazky  

7.1.    Zhotovitel odpovídají za škodu vzniklou na díle, na majetku objednatele a na majetku třetích 

osob, která vznikla v souvislosti s plněním díla. 

7.2.    Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku způsobené jím 

nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v 

souvislosti s plněním svých povinností podle této smlouvy.  

7.3.    Porušením povinnosti povinné strany zajištěné smluvní pokutou není dotčeno právo oprávněné 

strany na náhradu vzniklé škody v plné prokázané výši. 

7.4. Neuskuteční-li se vystoupení v důsledku jakýchkoliv důvodů na straně zhotovitele s výjimkou 

vyšší moci nebo zhotovitel z jakýchkoliv důvodů ležících na jeho straně s výjimkou vyšší moci 



nevystoupí, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli všechny prokázané škody, které mu 

vzniknou. Dále se zavazuje bez zbytečného odkladu vrátit objednateli již uhrazenou část ceny 

díla za nerealizované vystoupení.   

7.5. Neuskuteční-li se vystoupení v důsledku vyšší moci nebo nevystoupí-li zhotovitel v důsledku 

vyšší moci, nepřísluší žádné ze smluvních stran náhrada škody ani náhrada vzniklých nákladů. 

7.6. Zhotovitel se zavazuje uhradit řádně a včas veškeré poplatky/odvody ve prospěch OSA, 

Intergram a dalším organizacím dle autorského zákona. 

 

 

Čl. VIII. 

Ukončení smlouvy 

8.1. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.  

8.2. Na základě výslovné dohody stran nelze smlouvu jednostranně vypovědět. 

8.3. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze písemně odstoupit za těchto podmínek: 

a)    Všechny smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit na základě doručeného písemného 

odstoupení druhé straně, a to do 90 dnů před zahájením festivalu. V tomto případě si 

smluvní strany sjednávají vrátit si bez zbytečného odkladu již poskytnuté plnění a úhradu 

prokazatelně vynaložených nákladů. Náklady budou uhrazeny na základě faktury 

vystavené oprávněnou stranou a to ve 14-ti denní lhůtě splatnosti, když splatnost se počítá 

ode dne doručení faktury. Žádná ze stran nemá právo na náhradu škody. 

b) Všechny smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit na základě doručeného písemného 

odstoupení druhé straně v době od 89-30 dnů před zahájením festivalu bez udání důvodů. 

V tomto případě se odstupující strana zavazuje uhradit straně druhé smluvní pokutu ve výši 

50% z dohodnuté ceny o dílo. Případné poskytnuté plnění (uhrazená záloha ve výši 50% 

z ceny o dílo) a vynaložené náklady si smluvní strany sjednávají vrátit si bez zbytečného 

odkladu po odstoupení. Náklady a již poskytnuté plnění budou uhrazeny na základě faktury 

vystavené oprávněnou stranou, a to ve 14-ti denní lhůtě splatnosti, když splatnost se počítá 

ode dne doručení faktury. Tím není dotčeno právo na náhradu škody oprávněné strany. 

c) Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy ze závažných důvodů i v době kratší 

než 29 dní před zahájením festivalu. Závažnými důvody se pro tento případ rozumí 

podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele. Podstatným porušením smlouvy se 

rozumí nesplnění termínů uvedených ve smlouvě a nedostatečná či opakovaná nespolupráce 

(nedostatečný kontakt). V odstoupení musí být uveden důvod. Pro tento případ si strany 

sjednávají, že v tomto případě je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 60% z dohodnuté ceny o dílo. Případné poskytnuté plnění (uhrazená záloha 

ve výši 50% z ceny o dílo) a vynaložené náklady objednatele se zhotovitel zavazuje vrátit 

objednateli bez zbytečného odkladu po odstoupení. Zhotovitel v tomto případě nemá právo 

na náhradu svých vynaložených nákladů ani na náhradu škody. Náklady a již poskytnuté 

plnění budou zhotoviteli uhrazeny na základě faktury vystavené objednatelem, a to ve 14-ti 

denní lhůtě splatnosti, když splatnost se počítá ode dne doručení faktury. 

 

 

 

Čl. IX. 

Provádění díla 

9.1.    Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých pracovníků, 

pracovníků svých subdodavatelů a za zabezpečení jejich vybavení ochrannými pracovními 

pomůckami. 

9.2.   Zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů v souvislosti s plněním této smlouvy jsou povinni 

dodržovat zákony a předpisy České republiky, včetně zákonů a předpisů týkajících se 

bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a podobně. Zhotovitel 

odpovídá za to, že jeho zaměstnanci a zaměstnanci jeho subdodavatelů budou prokazatelně 

seznámeni, proškoleni a budou při plnění díla dodržovat obecně platné předpisy a vyhlášky o 

bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochraně životního prostředí. 

9.3.  Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 

povinen doložit. 



 

 

Čl. X. 

Závěrečná ustanovení 

10.1.  Všechny strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

10.2. Na základě dohody všech stran není zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele přenést na třetí osobu úplně nebo zčásti práva a povinnosti, které pro zhotovitele 

vyplývají z této smlouvy. 

10.3. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně vyhledávat, 

přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední činnosti, ve smyslu 

ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.  Zhotovitel bere na vědomí 

úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní poměry a poskytovat 

otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem  k veřejnosti. S ohledem na 

zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a v souladu se zákonem č. 101/2000 

Sb. o ochraně osobních údajů zhotovitel předem výslovně souhlasí se zpracováním svých 

osobních údajů objednatelem. Výslovně je objednateli za tímto účelem konstatován souhlas 

zhotovitelů s možným zpřístupněním či zveřejněním této smlouvy a na ni navazujících 

uzavřených smluv a písemností v plném znění, jakož i všech jednání a okolností s touto 

smlouvou souvisejících, tj. výslovně je objednateli udělen mimo jiné i souhlas se zveřejněním 

jména, příjmení a bydliště zhotovitelů na webových stránkách města Tábora v souvislosti s 

projednáváním smlouvy v orgánech města. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu 

neurčitou pro účely vnitřních potřeb objednatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho 

činnosti. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je zmocněn a uděluje tento souhlas i jménem 

případných dalších osob ve smlouvě uvedených. 

10.4. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Tábora usnesením č. 3952/65/18 ze dne 9. 4. 2018.  

10.5. Zhotovitel výslovně souhlasí s pořizováním a použitím fotografií, audio a videozáznamů 

účinkujících v jednotlivých historických aktivitách pro umělecké, zpravodajské a propagační 

účely související s propagací a prezentací festivalu, a to bez nároku na odměnu. Objednatel se 

zavazuje fotografie, audio a videozáznamů účinkujících z průběhu festivalu před použitím 

konzultovat se zhotoviteli a použít je způsobem nesnižujícím obsah díla a dobrou pověst 

účinkujících.  

10.6. Smluvní strany souhlasí s tím, že všechny ostatní skutečnosti v této smlouvě neupravené se řídí 

příslušnými ustanoveními nového občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů. 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními 

nového občanského zákoníku. 

10.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: příloha č. 1 – Kalkulace nákladů na jednotlivé 

části předmětu díla a příloha č. 2 – Pojistná smlouva zhotovitele. 

10.8. Nastanou-li u některé ze smluvních stran okolnosti bránící řádnému plnění závazků zřízených 

touto smlouvou, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně. 

10.9. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, 

nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této 

smlouvy zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k 

této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, 

platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného 

ustanovení. 

10.10. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze po vzájemné dohodě měnit pouze písemnými 

číslovanými dodatky. 

10.11. Odpověď strany této smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, 

která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy. 

10.12. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 

obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel druhé vyhotovení. 

10.13. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva 

byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku 

na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

10.14. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv. Město Tábor jako zadavatel se zavazuje realizovat zveřejnění této 



smlouvy v předmětném registru v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (u smluv nad 50 tis. Kč 

bez DPH). 

 

 

 

V Táboře dne 26. 4. 2018                                         V Táboře dne 2. 5. 2018  

 

 

 

 

 

------------------------------------------           ----------------------------------------------------- 

podpis a razítko zhotovitele                        podpis a razítko objednatele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 1 

 
 

Nabídková cena  
Festival Táborská setkání 2018 – zahajovací ceremonie 

 

 

DODAVATEL Artifex Pragensis pobočný spolek Housova mlýna –  

údolí historie 

  Věc Specifikace Cena 

1. 

Zahajovací 

ceremonie 

režie, zkouška, herci, kůň, podium, 

ochranka, vybavení, doprava 140.000,-Kč 

    CELKEM  140.000,00 Kč 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












