
 
 

PŘÍLOHA Č. 2 
SMLOUVA O DÍLO 

č. __ - __ / __ 

 

Česká filharmonie 

se sídlem Alšovo nábřeží 12, 110 01 Praha 1, Česká republika 

IČ: 00023264, DIČ: CZ00023264 

zastoupena MgA. David Marečkem, Ph.D., generálním ředitelem České filharmonie 

(dále jen „ČF“) 

 

a 

 

pan/paní: ___ 

se sídlem/bytem: ___ 

IČ/datum narození: ___ 

DIČ: ___ 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu (dále jen „smlouva“): 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro ČF jako objednatele níže specifikované dílo 

(dále jen „dílo“) a dokončit je nejpozději v níže sjednaném termínu. V případě 

díla s nehmotným výsledkem je k provedení díla zhotovitel povinen vykonat níže 

specifikovanou činnost. Za provedení díla řádně a včas se ČF zavazuje zhotoviteli 

zaplatit cenu díla, jejíž celková a konečná výše je rovněž specifikována níže. 

 

2. Specifikace díla: návrh architektonického řešení interiéru vstupních prostor 

budovy Rudolfina, který se skládá ze souvenir shopu, odpočinkového salonku a 

foyer. Dílo je vymezeno Rámcovým obsahem následné zakázky, který je Přílohou 

č. 1 této Smlouvy. 

 

3. Termín provedení díla: únor 2019, podrobněji viz Příloha č. 2 této smlouvy 

 

4. Místo provedení díla: Rudolfinum, Praha 

 

5. Cena díla: 180 000 Kč (slovy: stoosmdesát tisíc korun českých) bez DPH, která 

bude zhotoviteli za odevzdané části díla vyplacena po částech dle Přílohy č. 1 této 

smlouvy. 

 

6. Sjednaná cena díla zahrnuje veškeré náklady vynaložené zhotovitelem na jeho 

provádění, neobsahuje DPH. 

 

7. ČF zaplatí zhotoviteli cenu díla do 21 dnů od jeho řádného provedení, a to na 

bankovní účet zhotovitele č. ___ vedený u ___. 
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8. Zhotovitel je povinen doručit ČF na cenu díla fakturu s náležitostmi daňového 

dokladu, jinak se cena díla nestane splatnou. 

 

9. Zhotovitel je povinen provést dílo osobně; jinak jen s předchozím souhlasem ČF. 

Zhotovitel je vázán případnými příkazy ČF ohledně způsobu provádění díla. 

 

10. Neprovede-li zhotovitel dílo ve sjednaném termínu dle harmonogramu uvedeného 

v Příloze č. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit ČF smluvní pokutu ve výši 1000 Kč 

(slovy: tisíc korun českých) za každý den prodlení, a to v souhrnu nejvýše do 

částky sjednané ceny díla; vedle toho má ČF v takovém případě právo od této 

smlouvy odstoupit. Právo na náhradu újmy tím není dotčeno. ČF se zavazuje být 

součinná a nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení příslušné žádosti 

zhotovitele poskytnout zhotoviteli vyjádření ke skutečnostem souvisejícím s 

prováděním díla, zodpovědět související dotazy či se vyjádřit ke stavu díla (tj. 

odsouhlasit, nebo sdělit připomínky) v určitém stupni rozpracování; v případě 

prodlení ČF s vyjádřením podle tohoto písmene se příslušná lhůta pro plnění 

zhotovitele prodlužuje o dobu, po kterou byla ČF v prodlení.  

 

11. Zhotovitel je povinen započít s realizací Díla bez zbytečného odkladu po uzavření 

této Smlouvy, nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od uveřejnění této 

Smlouvy v Registru smluv. Zhotovitel je povinen dokončit a předat Dílo a jeho 

dílčí složky (jednotlivé výstupy) ČF v termínech dle harmonogramu, který je 

přílohou č. 2 této Smlouvy. Harmonogram je možné po vzájemné písemné dohodě 

ČF a Zhotovitele upravit. Zhotovitel je povinen zapracovat všechny případné 

připomínky ČF k podobě Díla resp. jeho částí v přiměřené lhůtě stanovené ČF. 

 

12. Vznikne-li po předání kompletního Díla potřeba provedení dalších dodatečných 

prací na Dílu, přičemž potřeba nevznikla v souvislosti s vadným plněním 

Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel k jejich provedení na základě objednávky ČF , a 

to za odměnu ve výši 700 Kč bez DPH za hodinu. 

 

13. Pro případ, že by se zhotovitel v rámci provádění díla podílel nebo zúčastnil na 

nějaké akci ČF, souhlasí s tím, že ČF a subjekty s ČF spolupracující mají právo 

pořizovat snímky a záznamy z akce (včetně audiovizuálních), které mohou 

zachycovat i zhotovitele, a dle svého uvážení je dále zpracovávat, využívat a 

předávat třetím osobám, popřípadě je prostřednictvím jakéhokoli média 

uveřejňovat. Zhotovitel potvrzuje, že pořízení a využití záznamů či jiné nakládání 

s nimi je zohledněno ve sjednané ceně díla a vzhledem k tomu nemá právo na 

jakoukoli další odměnu za ně. 

 

14. Vznikne-li činností zhotovitele na základě této smlouvy jakékoli autorské dílo, 

poskytuje zhotovitel ČF s účinností od provedení díla licenci ke všem způsobům 

užití díla, včetně jeho rozmnožování, rozšiřování a sdělování veřejnosti v jakékoli 

podobě. Licence se poskytuje jako výhradní, územně, časově, množstevně a ani 

jinak neomezená a na celou dobu trvání příslušných práv zhotovitele. ČF může 

poskytovat podlicence, případně licenci postoupit a není povinna licenci využít. 
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ČF může upravit či jinak změnit název i obsah díla i označení jeho autora. Odměna 

za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla. 

 

15. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy neudělil třetí osobě žádnou           

licenci k užití Díla, a to ani výhradní ani nevýhradní. Zhotovitel není oprávněn             

poskytnout licenci k užití Díla nebo jeho části třetí osobě a sám se zdrží výkonu               

práva, ke kterému udělil výhradní licenci. 

16. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k výkonu majetkových práv k Dílu a            

veškerým poskytnutým materiálům a výstupům dle této Smlouvy. Zhotovitel         

výslovně prohlašuje, že je k poskytnutí této výhradní licence ve výše uvedeném            

rozsahu oprávněn a že Dílem ani jeho užitím podle této Smlouvy nejsou porušena             

autorská, osobnostní ani jiná práva třetích osob. Pokud budou vůči ČF uplatněny            

oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoliv nároky jiných třetích osob           

v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému,           

práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva           

osobnostní či práva vlastnická aj.), je zhotovitel povinen je na svůj náklad            

vypořádat, jakož i uhradit další škodu tím ČF vzniklou. 

 

17. Zhotovitel se zavazuje zachovat důvěrnost informací, které se dozví v souvislosti 

s touto smlouvou nebo prováděním díla, nejsou-li veřejné dostupné, a 

nezpřístupnit takové informace žádné třetí osobě bez souhlasu ČF. Tato povinnost 

trvá i po provedení díla. 

 

18. V případě prodlení ČF s platbou po splatnosti faktury zhotovitele vzniká 

zhotoviteli nárok na úhradu úroku z prodlení v zákonné výši z celkové výše dané 

faktury, a to za každý započatý den prodlení. 

 

Článek II. 

Platnost a účinnost 

 

Tato smlouva nabývá platnosti uzavřením a účinnosti uveřejněním v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy 

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zajistí 

ČF. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva neobsahuje ujednání, která by neměla 

být uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Smluvní strana, která poskytla v této smlouvě nějaké osobní údaje, souhlasí 

s jejich uvedením v textu smlouvy uveřejněném v registru smluv podle zákona 

č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů; jestliže poskytla nějaké osobní údaje 

týkající se třetí osoby, prohlašuje a odpovídá za to, že má takový souhlas i od dotčené 

třetí osoby, ledaže by souhlas dotčené třetí osoby nebyl podle zákona nutný. 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
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předpisů. Veškeré případné spory z ní vyplývající nebo s ní související budou 

rozhodnuty příslušnými soudy České republiky. 

 

2. V případě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo shledáno neplatným, 

neúčinným nebo nevynutitelným, se smluvní strany zavazují nahradit takové 

ustanovení ustanovením platným, účinným a vynutitelným, jehož účel a význam 

bude totožný, popřípadě co nejbližší účelu a významu ustanovení neplatného, 

neúčinného nebo nevynutitelného. 

 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, z nichž každá smluvní strana 

obdrží po jednom. 

 

4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musejí být učiněny písemně formou 

číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

 

5. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy: 

 

Příloha č. 1: Rámcový rozsah zakázky 

Příloha č. 2: Harmonogram plnění smlouvy a termíny vyplacení dílčích částek 

odměny 

 

V Praze dne ___ 

 

 

 

 

……………………………………… ……………………………………… 

ČF zhotovitel 

 

 

 

Vyhotovil(a) a za správnost ručí: Lenka Čápová 

 

Kontroloval(a): Michal Medek  
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PŘÍLOHA Č. 1 

RÁMCOVÝ OBSAH ZAKÁZKY  

Následná zakázka, kterou získá vítěz soutěže obsahuje následující práce:  

● dopracování definitivního souborného výtvarného, barevného a 

dispozičního řešení interiéru:  

○ zapracování připomínek a námětů zadavatele,  

○ součinnost při projednání dopracovaného návrhu se zástupci orgánů 

památkové péče, 

○ vypracování dispozičního řešení výstavy, 

○ grafické řešení výstavy, DTP a úprava historických fotografií a materiálů 

(text výstavy v maximálním rozsahu 10 normostran čj a 10 normostran 

aj + obrazový materiál), 

 

Dílčí odměna za dopracování definitivního souborného výtvarného, barevného a 

dispozičního řešení  interiéru činí 60.000,- Kč. 

 

● vypracování dokumentace pro provedení interiéru:  

○ podrobný projekt pro realizaci interiéru včetně vybraných detailů, 

○ specifikace prvků a materiálů, projekt profesantům dle potřeby,  

○ vypracování podkladů pro vyhledání a nacenění dodavatele interiéru,  

○ výkaz výměr,  

 

Dílčí odměna za vypracování dokumentace pro provedení interiéru činí 100.000,- 

Kč. 

 

● spolupráce při realizaci (max. 20 hodin):  

○ dozor autora nad dodržením architektonické a celkové koncepce podle 

dokumentace v místě realizace, 

○ spolupráce při ukončení a odstraňování případných závad. 

 

Dílčí odměna za spolupráci při realizaci činí 20.000,- Kč. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

 

ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ZAKÁZKY 

 

Orientační harmonogram následné zakázky: 

 

● 5. 2. 2019: oznámení výsledků soutěže 

● do 15 dnů od oznámení výsledků soutěže: podpis smlouvy  

● do 20 dnů od podpisu smlouvy: odevzdání dopracovaného definitivního 

souborného výtvarného, barevného a dispozičního řešení interiéru, 

● do 14. dnů od převzetí dopracovaného řešení interiéru objednatelem: 1. platba 

ve výši 60.000 Kč 

● do 30 dnů od převzetí dopracovaného řešení interiéru: odevzdání 

dokumentace pro provedení interiéru  

● do 14 dnů od převzetí dokumentace pro provedení interiéru Objednatelem: 2. 

platba ve výši 100.000 Kč  

● 60 dnů od převzetí dokumentace: spolupráce při realizaci (max. 20 hodin) 

● do 14 dnů od dokončení realizace: 3. platba ve výši 20.000 Kč 
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