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SMLOUVA O DÍLO 
 

městská část Praha – Dolní Chabry se sídlem na adrese: Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha – 
Dolní Chabry, zastoupená paní starostkou MČ Mgr. Kateřinou Šilhovou Šafránkovou, (dále jen jako 
„Objednatel“ na straně jedné) 
  
a 
  
Fórum pro prožitkové vzdělávání, z.ú., se sídlem Vášova 265/19, Praha 10, 103 00, Česká republika, 
IČ: 027 61 181, zastoupená paní MgA. Jitkou Andrlíkovou, (dále jen jako „Zhotovitel“ na straně 
druhé) 
  
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto 
  
smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) 
 

I. 
Předmět Smlouvy 

 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad pro Objednatele za podmínek níže 
uvedených dílo: 
 
Cyklus interaktivních edukativních představení ve formě tzv. Divadla Fórum se zaměřením na 
prevenci šikany, kyberšikany a násilí v prostorách ŽS Dolní Chabry v obsazení čtyři herci a odborný 
průvodce představením (dále jen „Dílo“), a to konkrétně: 

1) 2 x program Prevence šikany (divadlo fórum) pro 4. ročník (2 paralelní třídy) v termínu duben 
– květen 2022 – 2 x 17 000 Kč  

2) 2x program Prevence kyberšikany (divadlo fórum) pro 5. ročník (2 paralelní třídy) v termínu 
duben – květen 2022 2 x 17.000 Kč 

3) 2x program Prevence násilí (divadlo fórum) pro 6. ročník (2 paralelní třídy) v termínu duben – 
květen 2022 2 x 17.000 Kč 

4) 2x program Prevence kyberšikany (divadlo fórum) pro 5. ročník (2 paralelní třídy) v termínu 
říjen 2022 2 x 17.000 Kč 

5) 2x program Prevence násilí (divadlo fórum) pro 6. ročník (2 paralelní třídy) v termínu říjen 
2022 2 x 17.000 Kč 

 
a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této 
Smlouvy. 
  

II. 
Cena Díla a způsob úhrady 

  
Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši 170.000 Kč (slovy sto 
sedmdesát tisíc korun českých) a bude uhrazena na účet Zhotovitele č.ú. 267583161/0300 vedený u 
ČSOB na základě faktury do 90 dnů od převzetí Díla. Z celkové ceny Díla byla na účet Zhotovitele již 
uhrazena částka ve výši 20 000 Kč, a to na základě darovací smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a 
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Zhotovitelem dne 8. 4. 2022.  
  

III. 
Termín zhotovení díla 

  
Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v průběhu měsíců dubna až října 
roku 2022.  
  

IV. 
Předání a převzetí Díla 

  
Předání a převzetí Díla bude doloženo seznamem realizovaných edukativních představení dle čl. I této 
smlouvy, a to s uvedením data jejich realizace a tříd s počtem žáků, kterých se daných představení 
zúčastnili. 
 
Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní 
pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 5 % za každých započatých 7 dní prodlení. 

 
 

V. 
Odpovědnost za vady 

  
Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li 
v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich 
odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad 
nese Zhotovitel. Vadami a nedodělky se rozumí zejména situace, kdy by daná edukativní představní 
nebyla realizována ve smluveném počtu či s daným tematickým zaměřením. 
 
  

VI. 
Závěrečná ustanovení 

  
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 
Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými 
ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
Tato smlouva byla schválena rozhodnutím Rady městské části č. usnesení 984/22/RMČ ze dne 29. 6. 
2022. 
Smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom 
vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží ZŠ Dolní Chabry. 
Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím 
obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli 
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 
 
 

V Praze dne  V Praze dne  
 
 
 
---------------------------------------- 
Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková  

 
 
 
---------------------------------------- 
MgA Jitka Andrlíková  
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