Smlouva o dílo
Uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Účastníci smlouvy:

Sídlo:
Zastoupen:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:

Česká republika – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a
státní zkušebnictví, organizační složka státu
Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Mgr. Viktorem Pokorným, předsedou Úřadu
ČNB Praha
21622001/0710
48135267

Zhotovitel:

PhDr. Bořivoj Kleník

RČ:
Bytem:
Místo podnikání:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

500723/418
Bělá pod Bezdězem, Bezdědice 19, 294 25 Katusice
Bělá pod Bezdězem, Bezdědice 19, 294 25 Katusice

Objednatel:

17 00 44 38
CZ 500723418

1. Předmět smlouvy
1.1. Zhotovitel se zavazuje zabezpečovat vlastním jménem kompletní nakladatelský servis
odborného časopisu pro oblast vědecké, legální a praktické metrologie s názvem „Metrologie“
v množství, jakosti a provedení podle specifikací obsažených v této smlouvě a Objednatel se
zavazuje uhradit Zhotoviteli dohodnutou cenu za dílo, a to způsobem a ve výši dohodnuté v
této smlouvě.
1.2. Pro splnění nakladatelského servisu časopisu Metrologie bude Zhotovitel zabezpečovat
vlastním jménem a na vlastní odpovědnost organizační i komplexní technickou stránku
nakladatelského servisu, zejména: redakční práce, grafické práce, přípravu tiskových
podkladů, polygrafickou výrobu, tisk, knihařské zpracování, jednání s autory včetně uzavírání
smluv a podle dispozic předsednictva redakční rady zajišťování odborného posouzení
vybraných odborných článků včetně uzavírání smluv s posuzovateli (dle § 2358 a násl.
občanského zákoníku a zákona č. 121/ 2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších
předpisů) a příkazních smluv dle § 2430 a násl. občanského zákoníku (obchodní činnost akvizice inzerce).
1.3. Zhotovitel se zavazuje rovněž zajišťovat technicko-administrativní servis spojený
s kompletní realizací a distribucí (v návaznosti na nakladatelský servis) tištěného periodika.
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Zhotovitel mimo jiné zajišťuje tvorbu rozdělovníku, distribuci, nábor a výběr předplatného,
které je oprávněn použít na realizaci periodika.
1.4. Technická specifikace odborného časopisu Metrologie:
Periodicita:
Náklad:
Formát:
Rozsah:
Barevnost:
Druh tisku:
Druh papíru:
Vazba:

čtvrtletník
800
A4
36 stran + obálka
obálka 4/1, vnitřek 4/4
ofset
135 g/m2 KL
V1

Elektronická verze celého ročníku Metrologie bude dodána ve formátu pdf, případně ve
formátu jiném, vzájemně dohodnutém.
1.5. Změna technické specifikace (a to i jednorázová) může být provedena pouze po dohodě
Objednatele se Zhotovitelem. Dohoda musí mít písemnou formu.
2. Práva a povinnosti smluvních stran
2.1. Objednatel se zavazuje spolupracovat při získávání a posuzování příspěvků určených
k publikaci v časopisu Metrologie.
2.2. Zhotovitel je povinen plnit závazky specifikované v bodě 1. této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje provádět dílo v souladu se zákony a ostatními aplikovatelnými právními předpisy,
stejně jako s dalšími požadavky Objednatele vznesenými v průběhu realizace díla, pokud jsou
v souladu s touto smlouvou.
2.3. Smluvní strany se zavazují poskytovat si vzájemnou součinnost při realizaci periodika a
to tak, aby odborný časopis Metrologie vycházel ve čtvrtletním kalendářním cyklu
2.4. K plnění účelu této smlouvy se Objednatel zavazuje shromažďovat příspěvky,
kompletovat vydání a spolupracovat na korekturách.
2.5. Objednatel má právo publikovat časopis Metrologie na jeho internetových stránkách.
3. Čas a místo plnění
3.1. Zhotovitel se zavazuje vyrobit časopis Metrologie včas a distribuovat ho čtvrtletně, tj.
vždy k 1. dekádě třetího měsíce kalendářního čtvrtletí, nebo při opožděné předávce podkladů
v nově dohodnuté lhůtě. Elektronická verze celého ročníku Metrologie bude dodána
Objednateli do 10. prosince 2019.
3.2. Pokud je zboží dodáno v horší než dohodnuté kvalitě, má Objednatel právo na uplatnění
odpovídající slevy. Horší kvalitu doloží posudkem soudního znalce nebo odborného ústavu,
pokud se strany nedohodnou jinak.
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3.3. Při prodlení Zhotovitele s distribucí periodik je Objednatel oprávněn požadovat smluvní
pokutu ve výši 0,08 % z ceny za dílo za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní
pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
3.4. Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel, a to po celou dobu jeho zhotovování.
4. Výše nákladu
4.1. Výše nákladu časopisu Metrologie činí 800 ks.
4.2. Dílčí objednávkou, předloženou nejpozději 30 dní před plánovaným termínem vydání
v písemné formě, může být stanovena změna nákladu či provedení periodika.
4.3. Dílčí objednávka musí obsahovat výši definitivního nákladu a dispozice pro převoz.
Definitivní výši nákladu oznámí Objednatel písemně na výše uvedenou adresu Zhotovitele, a
to minimálně 14 dní před odevzdáním čísla do tisku.
4.4. Zhotovitel se zavazuje vyrobit a rozeslat objednané množství výtisků.

5. Cena
5.1. Na základě zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky
č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, a příslušných ustanovení občanského zákoníku, byla cena za nakladatelský servis
stanovena dohodou smluvních stran jako smluvní cena pevná a činí 135,- Kč (slovy
jednostotřicetpět korun českých) bez DPH za jeden výtisk odborného časopisu Metrologie při
rozsahu 36 tiskových stran + obálka (viz bod 1. této smlouvy).
5.2. Zhotovitel garantuje Objednateli, že dohodnutá smluvní cena je úplná a konečná a nebude
navyšována, vyjma případů, kdy budou Objednatelem objednány práce nad rámec této
smlouvy. Cena za tyto práce bude stanovena dohodou obou stran.
5.3. Dohodnutá cena za dílo zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti
s prováděním díla dle této smlouvy.
5.4. Za účelem uhrazení dalšího nakladatelského servisu a technicko-administrativního
servisu (zejména redakční práce, příprava tiskových podkladů, polygrafická výroba, tisk,
knihařské zpracování, fakturace předplatného, vedení databáze předplatitelů, distribuce
předplatitelům) je Zhotovitel oprávněn vybírat roční předplatné, které je stanoveno ve výši
320 Kč (slovy tři sta dvacet korun českých) bez DPH a poštovného a balného za časopis
Metrologie.
5.5. K plnění předmětu smlouvy poskytne Objednatel Zhotoviteli zálohu za časopis
Metrologie ve výši 250 000,-. Kč splatnou nejpozději k 30. 6. 2019. Zálohovou fakturaci na
daný kalendářní rok provede Zhotovitel v průběhu II. čtvrtletí kalendářního roku. Zbývající
částka bude fakturována vždy po datu uskutečněného zdanitelného plnění posledního čísla
periodika v daném kalendářním roce, nejdéle však do 10. prosince 2019.
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5.6. Na fakturách bude uveden název, sídlo a IČ Objednatele, název, sídlo a IČ Zhotovitele,
datum vystavení a datum splatnosti.
5.7. Faktury budou propláceny Objednatelem na účet Zhotovitele do 30 kalendářních dnů od
doručení faktury. Při nedodržení této lhůty je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,5 % z výše nesplacené faktury za každý celý týden prodlení. Zaplacením
smluvní pokuty není dotčeno právo náhrady škody.
5.8. Objednatel může fakturu vrátit v případě:
- když obsahuje nesprávné údaje podle ustanovení 5.2 a 5.6.,
- pokud výše faktury neodpovídá ceně dohodnuté podle této smlouvy.
5.9. Objednatel musí fakturu vrátit do data její splatnosti, jinak bude v prodlení s úhradou
částky, která měla být fakturována správně.
5.10. Objednatel je oprávněn uveřejnit v časopise Metrologie inzerci svoji nebo jiných
inzerentů, které za tímto účelem obstaral, avšak pouze v rámci technické specifikace
odborného časopisu (do 36 stran periodika).
5.11. Zhotovitel je oprávněn uveřejnit v časopise Metrologie inzerci svoji nebo jiných
inzerentů, které za tímto účelem obstaral, avšak pouze nad rámec technické specifikace
periodika (v rozsahu od 36. strany periodika). Veškerá tato inzerce vyžaduje předchozí
schválení Objednatelem. Objednatel je oprávněn posoudit obsah a množství v periodiku
zveřejňované inzerce. Případně si mohou obě strany po dohodě plochu vzájemně
kompenzovat.
6. Uplatnění práv z odpovědnosti za vady a záruční doba
6.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Za vady vzniklé později
odpovídá Zhotovitel pouze tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.
6.2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je kompletní a že dodané množství se shoduje
s množstvím objednaným podle této smlouvy.
6.3. Zhotovitel přejímá smluvní záruku za jakost provedeného díla. Záruční doba jednotlivého
čísla časopisu trvá 3 pracovní dny ode dne jeho převzetí Objednatelem. Oznámením vady
Zhotoviteli přestává běžet původní záruční lhůta, která běží znovu ode dne odstranění vady.
6.4. Objednatel je oprávněn uplatňovat práva z odpovědnosti za vady (reklamovat)
u Zhotovitele při dodržení následujících podmínek:
a) zjevné zjištěné vady je Objednatel oprávněn reklamovat písemně u Zhotovitele ihned (do 3
pracovních dnů) od převzetí díla,
b) ostatní, tj. skryté vady, je Objednatel oprávněn reklamovat písemně u Zhotovitele do
7 pracovních dnů poté, kdy:
ba) vady zjistil,
bb) při vynaložení odborné péče měl vady zjistit při prohlídce, kterou je povinen
provést podle § 2104 občanského zákoníku,
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bc) vady mohly být zjištěny Objednatelem při vynaložení odborné péče, nejpozději
však v rámci záruční doby (viz bod 6.2 tohoto článku).
7. Zvláštní ujednání
7.1. Vydavatelem časopisu Metrologie je: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a
státní zkušebnictví, se sídlem Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1.
7.2. Veškeré informace, které účastníci získají při plnění této smlouvy, jsou informacemi
důvěrnými a účastníci je budou udržovat v tajnosti vůči třetím osobám.
7.3. Veškeré právní vztahy vzniklé mezi oběma smluvními stranami na základě této smlouvy
a vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7.4. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní nástupce jejich účastníků.
7.5. Účastníci si jsou povinni oznámit bez zbytečného odkladu nepředvídatelné objektivní
překážky charakteru vyšší moci, které znemožňují plnění jejich závazků vyplývajících z této
smlouvy ve sjednaném termínu. V takovém případě obě smluvní strany neprodleně dohodnou
nový termín plnění, případně zrušení smlouvy.
7.6. Pro účely této smlouvy se „vyšší mocí“ rozumí takové mimořádné a neodvratitelné
události mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, které nemohly být předvídány
při uzavření této smlouvy, a která ji brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy.
7.7. Požadavek na ruční vkládání příloh do periodika uplatní Objednatel u Zhotovitele
písemně nejpozději při předávání podkladů čísla do výroby, aby Zhotovitel mohl řádně zajistit
požadavek Objednatele. Podmínky, za kterých bude Zhotovitel zajišťovat vkládání příloh,
sdělí Objednateli nejpozději do 7 dnů po obdržení písemného požadavku.
7.8. Na základě požadavku Objednatele poskytne Zhotovitel aktuální přehled předplatitelů a
v případě ukončení smlouvy Zhotovitel předá Objednateli aktuální databázi předplatitelů
periodika.

8. Odstoupení od smlouvy
8.1. Smluvní strany se dohodly, že porušení smluvních povinností uvedených v následujících
bodech považují za porušení podstatné ve smyslu § 1977 občanského zákoníku:
8.1.1. prodlení Zhotovitele s distribucí periodik o více než 15 dnů,
8.1.2. bezdůvodné přerušení práce na zhotovování díla po dobu delší než 15 dní,
8.1.3. vadné provedení díla, na které byl Zhotovitel Objednatelem upozorněn,
nedojde-li k zjednání nápravy do 15 dnů,
8.1.4. prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavených zálohových faktur
Zhotovitele o více než 15 dní, není-li takové prodlení způsobeno bankou.
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9. Závěrečná ustanovení
9.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a nabývá platnosti dnem jejího podpisu a končí
k 31. 12. 2019.
9.2. Prvním číslem časopisu Metrologie vydaném podle této smlouvy je 1. číslo ročníku 2019.
9.3. Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá
strana obdrží dvě.
9.4. Oba účastníci smlouvy prohlašují, že osoba, která jeho jménem podepisuje tuto smlouvu,
je k takovému právnímu úkonu oprávněna a její oprávnění není ničím omezeno.
9.5. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možno pouze písemnou dohodou smluvních stran
podepsanou oběma smluvními stranami.
9.6. Každá smluvní strana je povinna oznámit druhé smluvní straně každou změnu svého
názvu, právní formy nebo sídla do 7 dnů od doby, kdy změna nastala, a je též povinna v této
lhůtě oznámit ostatní rozhodné změny, zejména dodatečné zapsání do obchodního rejstříku
nebo výmaz z něho. Nesplněním této oznamovací povinnosti vzniká druhé smluvní straně
právo na uplatnění náhrady škody.
9.7. Účastníci výslovně prohlašují, že si smlouvu přečetli, tato odpovídá jejich pravé, vážné a
svobodné vůli, nebyla uzavřena v tísni, ani za jednostranně nápadně nevýhodných podmínek a
na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne

. listopadu 2018

..............................................
za Zhotovitele
PhDr. Bořivoj Kleník

..............................................
za Objednatele
Mgr. Viktor Pokorný
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