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Níže uvedeného dne, měsíce a roku se na základě úplného konsensu dohodly v souladu
S příslušnými ustanoveními zákona ě. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Miroslav Ehm, r.ě. 721115/2069, se sídlem V kamení 11, Plzeň, 326 00, IČO: 69946302,

DIČ: cz-7211152069

Živnostenské oprávnění S předmětem podnikání Provádění trhacích a ohňostrojných prací
vydal Magistrát města Plzně dne 3.4.2000 pod ěj. 655/00.
jako zhotovitel
a

Firma: Sušické kulturní centrum- SIRKUS, p.o.
Adresa: Příkopy 178, 342 01 Sušice
Zastoupená ředitelem Ing. Karlem Sedleckým

IČO; 00368512
DIČ; CZ00368512
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jako objednatel
na uzavření této

p

Smlouva o provedení ohňostroje
(dle § 2586 a násl. zákona ě. 89/2012 Sb., občanský zákoník)
.

si I.
Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností vyplývajících
Z provedení ohňostroje Zhotovitelem dne 26.5.2018.

II.
Práva a povinnosti zhotovitele

,__

Zhotovitel se zavazuje kprovedení ohňostroje dne 26. 5. 2018 vcca 22:00 hod.
v Sušici, V délce trvání 7-10 min. Ohňostroj bude prováděn na jednom místě (Vrch Anděla
Strážce). Ohňostroj je Z pyrotechnických výrobků tř. II. a III.. tj. pyrotechnických předmětu

ve smyslu přílohy iě. 1 vyhlášky ě. 174/92 Sb. ČBÚ. Zhotovitel ujišťuje objednatele, že je
oprávněn ohňostroj provést.
Zhotovitel si vyhrazuje právo odstoupit od plnění V případě povětrnostnich a
bezpečnostních vlivů, které by mohly ohrozit bezpečnost odpalovaěe a ostatních osob a
majetku. Ohňostroj by byl odpálen dle dohody v nejbližším možném termínu.
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III.

Práva a povinnosti obj ednavatele
Objednatel je povinen Zaplatit zhotoviteli cenu 50.000,- Kč a to 50%
15.5.2018 na základě zálohové faktury a doplatek 50% po uskutečnění ohňostroje
splatností ode dne doručení faktury objednateli. Objednatel se Zavazujě projevit
součinnost se Zhotovitelem a to zejména tím, že zajistí bezpečnostní okruh před
třetích osob. Bezpečnostním okruhem se rozumí označené místo odpalu ohňostroje.
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částky do
S 14 denní
potřebnou
vniknutím

IV.
Sankce

V případě, že zaviněním zhotovitele nedojde k provedení objednaného ohňostroje
v rozsahu a kvalitě stanovené objednávkou (místo odpalu, termín, délka trvání) si strany
sjednávají Smluvní pokutu ve výši 15 % Z ceny stanovené dle čl. III. této Smlouvy. V případě,
že Zhotovitel nepřijede na místo odpalu a ohňostroj nebude proveden, je povinen vrátit částku,
která již byla zaplacena a k tomu 10 % Sınluvní pokutu Z ceny. Splatnost smluvních pokut se
sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování zhotoviteli.
.
V.
Závěrečná ustanovení
V případě neplatnosti některého ustanovení této dohody nebo v případě, že Se některé
ustanovení této Smlouvy Stane neplatným později, nemá tato Skutečnost vliv na platnost této
Smlouvy jako celku.
Strany této dohody prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně a pokládají
ji za určitou a srozumitelnou, a že S jejíın zněním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
'Í

Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, Z nichž každá smluvní strana obdrží po
jednom výtisku.
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