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

jednotlivých ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů („autorský zákon“) („Smlouva“) mezi: 

 

 

Pořadatelem:  Městské kulturní středisko Havířov 
   se sídlem Hlavní třída 246/31a, 736 01 Havířov-Město   

   zastoupen: Mgr. Yvonou Dlábkovou, ředitelkou organizace  

   IČO: 00317985, DIČ: CZ00317985 

    

    

a  

 

Zhotovitelem: Pyro&Art s.r.o. 

   Se sídlem Čelakovského 324/33, Černovír, 779 00 Olomouc 

Zastoupen: Mgr. Radkem Ostrčilem, jednatelem společnosti 

   IČ: 25382055, DIČ: CZ25382055 

    

 

Objednatel a Zhotovitel také společně jako „smluvní strany“. 

 

I. 

Základní ustanovení 

 

1. Objednatel, příspěvková organizace, je pořadatelem akce Silvestrovský a novoroční 

ohňostroj 2018/2019 a na základě Zřizovací listiny oprávněn zajistit realizaci předmětu 

Smlouvy dle níže uvedeného.  

2. Zhotovitel je autorem autorského díla ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského 

zákona a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv („zákon o registru smluv“).  

3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a že je odborně způsobilý k zajištění předmětné 

činnosti, a to v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jakož i 

dalších právních předpisů, a je držitelem všech oprávnění, certifikací a licencí, kterých je 

třeba k řádnému plnění předmětu této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo 

provede dle odborných znalostní a s náležitou pečlivostí. 

 

II. 

Předmět Smlouvy 

 

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

,,Světový muzikál“ (,,autorské dílo“). 

 

V rámci akce: Silvestrovského a novoročního ohňostroje 2018/2019 

V místě: Centrální park Havířov v Havířově - Městě 

Doba plnění: 31. 12. 2018 a 1. 1. 2019 v délce 15 minut 

Cena díla:     xxxxxxx               Kč bez DPH 
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Obsahovou částí předmětu plnění Smlouvy je autorské zpracování díla, propojením a 

vizuální a audio části do jednotného audiovizuálního díla. 

 

Dále se Zhotovitel zavazuje k technickému zajištění místa výkonu díla dle povolení k užití 

předmětného pozemku k provedení předmětu Smlouvy. 

 

 

III. 

Doba plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo částečně dne 31. 12. 2018  a dále se Zhotovitel 

zavazuje k dokončení díla v podobě odpalu ohňostroje dne 1. 1. 2019 v době od 0:15.   

2. Řádným provedením díla bez výhrad dojde k jeho předání a převzetí. Den provedení díla 

je zároveň datem uskutečněného zdanitelného plnění. 

 

IV. 

Cena a platební podmínky 

 

1. Cena díla je pevně stanovena. Cena je konečná.  

2. Dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv nemusí být cena, stejně jako tato 

Smlouva zveřejněna 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 

Smlouvu uzavřenou se subjektem vytvářejícím a realizujícím autorské dílo a tyto Smlouvy 

jsou přímo vyloučeny z povinnosti zveřejnění. 

3. V ceně díla je zahrnuto vytvoření díla a jeho provedení dle této Smlouvy a Příloh 

(skladba, rozsah ohňostrojových efektů a hudebního podkladu), náklady na úklid 

pyrotechnického odpadu po odpálení ohňostroje, zajištění všech nutných povolení 

k provedení ohňostrojových prací dle platné legislativy ČR a jakož i další plnění nezbytná 

k řádnému provedení díla.  

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

vystavené Zhotovitelem, a to na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. 

Splatnost faktury je 14 dní ode dne zdanitelného plnění. Podmínkou splatnosti faktury je 

její doručení Objednateli. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny za dílo se 

Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle platných právních 

předpisů. 

5.   Strany sjednávají ve smyslu § 2620 občanského zákoníku cenu pevnou částkou. 

6.   Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu      

      sjednanou v této Smlouvě. Závazek uhrazení ceny vzniká za podmínky řádného provedení  

      díla dle Smlouvy a právních předpisů. Objednatel je oprávněn v případě, že mu jednáním  

      či nesplněním závazků ze strany Zhotovitele vznikne škoda či újma, započíst takto  

      vzniklou škodu či vyčíslenou újmu na nárok Zhotovitele na zaplacení ceny za dílo a tedy  

      o takovou částku cenu ponížit. 

V. 

Odpovědnost za vady 

 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno bez vad a v plném rozsahu uvedeném 

v přílohách Smlouvy, zejména podle technických podmínek, příslušných právních a 

bezpečnostních předpisů ČR, hygienických, technických a jiných norem. Zhotovitel se 

dále zavazuje dodržovat všechna bezpečností opatření pro řádný průběh díla a všechny 

právní předpisy týkající se činností souvisejících s realizací díla. Má-li dílo vady, 
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nepovažuje se za řádně provedené a dokončené. Za vadu se považuje také absence 

určitého právními předpisy nebo touto Smlouvou vyžadovaného povolení, revize, 

souhlasu, schválení apod., či prodlení Zhotovitele. Vadou je rovněž prohlášení Zhotovitele 

v této Smlouvě, které se ukáže jako nepravdivé či neplatné.  

2. V případě vzniklých závad souvisejících s realizací díla se Zhotovitel zavazuje je 

bezodkladně odstranit na své náklady a informovat o nich, jakož o jejich odstranění 

bezodkladně Objednatele.  

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou Smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 

podnikatele, konkrétně pojistnou Smlouvu uzavřenou s Českou pojišťovnou a.s., číslo 

pojistky 77671183-19 ze dne 11. 5. 2012. Zhotovitel před uzavřením Smlouvy předložil 

Objednateli potvrzení o tomto pojištění. Zhotovitel stvrzuje, že tato Smlouva je platná a 

po celou dobu plnění této Smlouvy bude platná. V případě, že se pojistná Smlouva ukáže 

jako neplatná v době vzniku škody, či z jiného důvodu nebude pojišťovna plnit zcela nebo 

z části pojistné plnění, zavazuje se škodu uhradit Zhotovitel. 

3.   Realizace předmětného díla bude po celou dobu probíhat ve výškách, které odpovídají  

      právním předpisům a předpisům bezpečnosti, aby bylo předcházeno vzniku újmy  

      s ohledem na místo odpalu. Za veškerou škodu a újmu vzniklou v souvislosti        

      s ohňostrojem této Smlouvy odpovídá Zhotovitel. V případě ohrožení majetku nebo zdraví  

      osob či zvířat se Zhotovitel zavazuje ohňostroj omezit či zastavit v rozsahu, který zaručí  

      bezpečnost a zamezí vzniku škody. Takto vzniklou škodu se Zhotovitel zavazuje řešit jako  

      událost a vypořádat na své náklady. K tomuto účelu má uzavřenou pojistnou Smlouvu. 

4.   Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno v plném rozsahu zejména podle  

      technických podmínek, příslušných hygienických a jiných právních a bezpečnostních  

      předpisů ČR a technických norem. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat všechna  

      bezpečnostní opatření pro řádný průběh díla, zajisti veškeré revizní zkoušky, bezvadný  

      stav veškerého materiálu a techniky či pyrotechniky užívané za účelem plnění této  

      Smlouvy, jakož i všechny právní předpisy týkající se činností souvisejících s realizací  

      díla.  

VI. 

Ostatní ujednání 

 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-li se, že Zhotovitel provádí 

dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po Zhotoviteli bezodkladné 

odstranění vad vzniklých nesprávným prováděním. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti 

s Objednatelem a je povinen poskytnou Objednateli informace ohledně plnění Smlouvy, 

jakož i bezodkladně informovat Objednatele o jakýchkoliv komplikacích, překážkách, 

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

provádění díla. 

2. Smluvní strany se zbavují odpovědnosti za neplnění termínů, jestliže by toto bylo 

zapříčiněno vyšší moci, např. živelnou pohromou či požárem apod., s výjimkou událostí 

zapříčiněných zcela nebo zčásti stranou Smlouvy. 

3. V případě, že Zhotovitel neprovede svým zaviněním dílo ve sjednané době, kvalitě, 

délce a rozsahu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši celkové ceny díla bez DPH. 

Zhotoviteli zároveň zaniká nárok na zaplacení ceny za dílo a Zhotovitel se dále zavazuje 

vrátit Objednateli již uhrazenou část ceny, zálohu, byla – li tato uhrazena. 

 

 

 

 

 



Městské kulturní středisko Havířov 4 

 

 

4. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu bez výpovědní lhůty s účinností ke dni 

doručení výpovědi Zhotoviteli smlouva zaniká. V takovém případě vzniká Zhotoviteli 

nárok na zaplacení ceny v rozsahu níže sjednaném.  

 

V případě, že Objednatel oznámí Zhotoviteli odstoupení od Smlouvy po podpisu Smlouvy 

zaplatí Zhotoviteli cenu ve výši 100% z celkové ceny díla. 

 

V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli odstoupení od Smlouvy v době po podpisu 

Smlouvy zaplatí Zhotovitel cenu ve výši 100% z celkové ceny díla  

 

 

 

VII. 

Závěrečná ustanovení 

 

 

1. Předmět plnění je autorským dílem ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského 

zákona. Dílo je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora. Zhotovitele a je vyjádřeno 

v jakékoli objektivně vnímatelné podobě, kdy se jedná ve smyslu § 2 autorského zákona o 

specifickou formu díla audiovizuálního. Právo autorské se vztahuje na dílo dokončené, 

jakož i jeho jednotlivé vývojové fáze a části. Chráněnými součástmi autorského díla jsou 

rovněž postupu realizace, principy provedení, metody provedení a utváření díla. Autorem 

díla je Zhotovitel. Způsob přípravy a realizace díla je s ohledem na výše uvedené 

obchodní tajemství a know-how Zhotovitele. Jedná se o individuální projev tvůrčí činnosti 

autora – Zhotovitele. 

2. Případné otázky neřešené touto Smlouvou se řídí předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

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

3. Účastníci Smlouvy. Není-li v této Smlouvě pro konkrétní případ stanoveno jinak, doručují 

si smluvní strany písemnosti osobně nebo doporučeným dopisem s tím, že pokud adresát 

doručované písemnosti odmítne převzít, nebo je nepřevezme ve lhůtě stanovené 

provozovatelem poštovních služeb, mají smluvní strany za to, že písemnost je doručena 

dnem odmítnutí adresáta převzít doručovanou písemnost nebo dnem, kterým vypršela 

lhůta pro převzetí doručované písemnosti, stanovená provozovatelem poštovních služeb. 

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, přičemž Objednatel obdrží dvě 

vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení této Smlouvy. 

5. Ve smyslu § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňovaných těchto smluv a o registru smluv („zákon o registru smluv“) se 

jedná o Smlouvu uzavřenou s autorem v souvislosti s autorským dílem, které nepodléhá 

povinnosti zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. 

Rozsah a skladba předmětného autorského díla. 
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6.   Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu Smlouvy bez příloh v registru smluv, pakliže 

se Objednatel rozhodne k uveřejnění. O zveřejnění nemusí Objednatel Zhotovitele 

informovat. Souhlas se nevztahuje na přílohy Smlouvy, jejichž zveřejnění je vyloučeno – 

viz čl. II Smlouvy. 

7.   Utajované informace nesmí být v registru smluv zveřejněny bez souhlasu stran Smlouvy, 

není-li ujednáno jinak. 

8.   Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob             

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení 

směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR) Městské kulturní středisko Havířov, příspěvková 

organizace, jako správce Vašich osobních údajů odpovídá za jejich ochranu a garantuje jejich 

zpracování s odpovídajícím technickým a organizačním zabezpečením. Více informací 

naleznete na http://www.mkshavirov.cz/obsah/ochrana-osobnich-udaju/.  

9.  Zhotovitel tímto prohlašuje, že osobní údaje, které mu byly předány Městským kulturním 

střediskem Havířov, příspěvkovou organizací, zpracovává a spravuje v souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES 

(dále jen „GDPR"), že zpracování takovýchto osobních údajů probíhá s odpovídajícím 

technickým a organizačním zabezpečením, a dále prohlašuje, že odpovídá za ochranu 

takovýchto osobních údajů.  

 10.   Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před podpisem přečetly, že vyjadřuje 

jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz svého souhlasu s obsahem připojují své podpisy. 

 

 

 

V Olomouci dne 8. 10. 2018              V Havířově dne 5. 10. 2018 

 

 

 

 

 

……………………………………     ………………………………… 

Zhotovitel       Objednatel 
Pyro Art, s.r.o.      Městské kulturní středisko Havířov 

Mgr. Radek Ostrčil,      Mgr. Yvona Dlábková, 

jednatel společnosti      ředitelka organizace

 

 

http://www.mkshavirov.cz/obsah/ochrana-osobnich-udaju/

