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RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO  
 

na realizaci veřejné zakázky s názvem:  
„Dodávky tiskovin pro Národní divadlo na období 2019 - 2020“ 

 

 
 
Objednatel: 
název: Národní divadlo 
sídlo: Ostrovní 1, 112 30 Praha 1 
IČ: 00023337 
DIČ: CZ 00023337 
zastoupený: prof. MgA. Janem Burianem, ředitelem Národního divadla 
bank. spojení: Česká národní banka 
číslo účtu:  2832011/0710 
kontaktní osoba objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
tel.:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:     
 
název: Tiskárna POLYGRAF s.r.o.  
 Společnost s ručením omezeným 
  
sídlo/místo podnikání: Modřišice 156, 511 01 Turnov  
IČ: 25942824 
DIČ: CZ 25942824 
bank. spojení:  xxxxxxxxx  
číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
kontaktní osoba zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
tel.:  xxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“ a každý z nich jednotlivě jen „smluvní 
strana“) 
 

uzavírají 

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „zákon“) 

tuto  

rámcovou smlouvu o dílo na provedení veřejné zakázky s výše uvedeným názvem 
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1. Předmět smlouvy 
 

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provádět pod dobu trvání této smlouvy na 
svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v přípravě, tisku a dodávkách publikací či 
tiskovin vydaných objednatelem, které jsou specifikované v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen 
„dílo“). Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo (jeho části) převzít a zaplatit cenu za jeho 
provedení způsobem a v termínu sjednaným touto smlouvou. Částí díla se rozumí jednotlivé 
publikace a tiskoviny specifikované v příloze č. 1 – Katalog typových formátů předmětu plnění. 
 
1.2. Části díla budou zhotovitelem prováděny na základě jednotlivých písemných objednávek 
vystavených objednatelem za podmínek stanovených v této smlouvě. Objednatel je oprávněn 
vystavovat objednávky až do úplného vyčerpání maximální ceny předmětu plnění stanovené ve čl. 
3.1. této smlouvy. 
 
1.3. Objednávky objednatel odešle zhotoviteli prostřednictvím e-mailu s doručenkou na e-
mailovou adresu kontaktní osoby zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy. 
 
1.4. Každá objednávka musí obsahovat: 
 

a) informace o předmětu plnění; 

 specifikaci objednávaných tiskovin 

 stanovení množství (počtu kusů) objednávaných tiskovin 
b) identifikační údaje objednatele; 
c) číslo objednávky; 
d) datum. 

 
1.5. Zhotovitel byl vybrán objednatelem v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem 
Dodávky tiskovin pro Národní divadlo na období 2019 – 2020, číslo zakázky: 5644/2018 
 
2. Doba a místo plnění  
 

2.1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli část díla na základě samostatné objednávky 
nejpozději do data, které v ní bude uvedeno. 
 
2.2. Místem plnění je: 

Národní divadlo, Ostrovní 1, Praha 1 
Stavovské divadlo, Ovocný trh, Praha 1 
Nová scéna, Národní 4, Praha 1 
Anenský areál Národního divadla, Anenské nám. 2, Praha 1 
Ateliéry a dílny Národního divadla, Vinohradská 117, Praha 3 
Hudební divadlo Karlín, Křižíkova 10, Praha 8 
Společnost Perfect System, Holubova 4, Praha 5 
Výlepové společnosti v Praze 
Společnost Creative Partners, Nad Královskou oborou 25, Praha 7 
Distribuční společnost v Praze 
Informační centrum, Milešovská 1, Praha 3 
Postservis Praha, Poděbradská 39, Praha 9 

 
Konkrétní místo plnění bude vždy upřesněno v jednotlivých objednávkách. Zhotovitel se zavazuje 
část díla dopravit do místa plnění na svůj náklad a své nebezpečí a předat část díla zhotoviteli. 
Objednatel je oprávněn změnit místo plnění v rámci území Hlavního města Prahy. 
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3. Cena díla  
 

3.1. Maximální cena díla podle této smlouvy byla stanovena na částku ve výši: 
Cena celkem bez DPH 12.000.000 Kč 
Samostatně DPH v %  21 % 
Částka DPH   2.520.000 Kč 
Cena celkem včetně DPH 14.520.000 Kč 
 
3.2. Tato cena je cenou maximální, tedy nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady 
zhotovitele spojené s dílem (vč. dopravy na místo plnění). Cenu za dílo včetně DPH je možné 
překročit pouze v případě zvýšení sazeb DPH v době od uzavření této smlouvy do uskutečnění 
zdanitelného plnění. 
 
3.3. Jednotkové ceny části díla (závazné pro obě smluvní strany) jsou stanoveny v příloze č. 1 
této smlouvy – Katalog typových formátů předmětu plnění. V případě požadavku objednatele na 
rozšíření jednotlivé části díla (např. vyšší počet stran u programů k inscenacím) je zhotovitel 
oprávněn požadovat poměrné zvýšení jednotkové ceny. 
 
3.4. Smluvní strany vyloučily užití § 2620 odst. 2 zákona. Zhotovitel tak není oprávněn žádat 
soud o zvýšení ceny díla v případě, že nastane zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která 
by dokončení díla značně stěžovala. 
 
4. Kvalitativní podmínky a předání/převzetí díla  
 

4.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodávku části díla v provedení a kvalitě obvyklé pro dané 
materiály (odpovídající jejich technologii zpracování a použitým materiálům). Takové plnění se 
považuje za řádné. 
 
4.2. V případě porušení tohoto závazku má objednatel právo na slevu ve výši 50 % z ceny dané 
objednávky.  
 
4.3. Předání a převzetí části díla bude ukončeno podpisem oprávněných osob smluvních stran 
(uvedených v čl. 4.4 a 4.5 této smlouvy) na datovaném předávacím protokolu, a to pro každou část 
díla samostatně. Místem předání části díla se pro účely této smlouvy rozumí místa plnění (viz čl. 
2.2. této smlouvy) specifikovaná v jednotlivých objednávkách.  
 
4.4. Oprávněný zástupce objednatele pro převzetí zboží: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
4.5. Oprávněný zástupce zhotovitele pro předání zboží: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
5. Platební a fakturační podmínky  
  
5.1. Cena za dodání části díla v souladu s objednávkou a na základě stanovených jednotkových 
cen bude fakturována zhotovitelem do 14 dnů od převzetí části díla objednatelem. Za okamžik 
uhrazení ceny za část díla se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu 
objednatele. Zálohy objednatel neposkytuje. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů. 
 
5.2. Podkladem pro zaplacení ceny za dodání části díla je daňový doklad – faktura, kterou je 
zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí části díla na základě podpisu předávacího 
protokolu dle čl. 4.3 této smlouvy. 
 
5.3. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené 
v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je 
oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad – fakturu, pokud neobsahuje 
požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu 
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– faktury, přestává běžet původní lhůty splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude 
opatřena novou lhůtou splatnosti. 
 
5.4. Úhrada ceny za dodání předmětu části díla bude provedena v české měně, bezhotovostním 
platebním stykem na bankovní účet zhotovitele uvedený v příslušné faktuře. 
 
6. Smluvní pokuta, sankce 
 

6.1. Za prodlení zhotovitele se sjednaným termínem předání části díla činí smluvní pokuta 
10.000,- Kč za každý den prodlení. 
 
6.2. Za nedodržení kvality dle referenčního vzorku činí smluvní pokuta 10.000,- Kč za 
jednotlivou vadu. Referenční vzorek je k dispozici u objednatele. 
 
6.3. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady a nedodělky části díla do 3 pracovních dnů od data 
nahlášení vady objednatelem. 
 
6.4. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou ceny části díla, bude zhotovitel účtovat úrok 
z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. z dlužné částky za každý i započatý 
den prodlení.  
 
6.5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčeno právo oprávněné strany  
na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, za jejíž 
nedodržení jsou smluvní pokuta nebo úrok z prodlení vymáhány a účtovány; tímto tedy strany 
vylučují použití ustanovení § 2050 zákona.  
 
7. Reklamování vad plnění  
 

7.1. Objednatel má právo zjevné vady, např. porušení balíků apod. reklamovat při převzetí části 
díla. Pokud část díla přebírá namísto objednatele osoba jím určená (např. distributor), učiní 
reklamaci v zastoupení za objednatele tato osoba. 
 
7.2. Vady části díla je objednatel povinen reklamovat do 10 kalendářních dnů od převzetí. 
Pokud je objednatel v prodlení s převzetím části díla, běží lhůta pro uplatnění reklamací ode dne, 
kdy předmět plnění měl být převzat dle výrobního harmonogramu. 
 
7.3. Reklamace, která nebyla učiněna písemně, se považuje za neuskutečněnou. 
 
7.4. Objednatel je povinen v reklamaci uvést, jak se vada projevuje a předložit zhotoviteli 
alespoň 3 vadné výtisky k ověření opodstatněnosti reklamace. Objednatel je dále povinen přímo v 
reklamaci anebo do 2 pracovních dnů poté písemně oznámit zhotoviteli způsob, jakým chce 
reklamaci vyřídit. 
 
7.5. Zhotovitel si vyhrazuje právo vrátit objednateli zjevně nekvalitní či neúplné tiskové podklady. 
Pokud objednatel nekvalitní podklady nenahradí, jejich snížená kvalita se může přiměřeným 
způsobem promítnout do kvality výsledného díla.  
 
8. Výše nákladu 
 

8.1. Zhotovitel se zavazuje dodat části díla v příslušném objemu výtisků, který bude uveden v 
objednávce. Za řádné se považuje takové plnění, kdy skutečně dodaný počet výtisků nepřekračuje 
výši objednaného nákladu o více než +/- 1,5 %.  
 
8.2. Dodá-li zhotovitel výtisky nad objednaný náklad (včetně tolerance 1,5 %), zaplatí je 
objednatel pouze v případě, že dal souhlas s jejich převzetím. Případný nadnáklad musí zhotovitel 
oznámit objednateli nejpozději v den expedice. Současně objednatel oznámí expediční místo pro 
tyto výtisky. 
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9. Další ujednání  
 

9.1. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech okolnostech důležitých pro 
řádné a včasné provedení díla (případně části díla) a poskytovat si nezbytnou součinnost. 
 
9.2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli všechny nezbytné podklady pro provedení 
díla (případně části díla). 
 
9.3. Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně informovat o jakýchkoliv okolnostech, které 
mohou ohrozit provedení díla (případně části díla). 
 
9.4. Zhotovitel se zavazuje udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v 
tajnosti, nezveřejňovat je ve vztahu ke třetím osobám, a to jak během trvání smlouvy, tak po jejím 
skončení. 
 
9.5. Tiskové podklady zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je povinen je objednateli 
vrátit na vyžádání objednatele. 
 
9.6. Zhotovitel souhlasí s přítomností zástupce objednatele u všech technologických fází výroby, 
pokud si to objednatel vyžádá. 
 
9.7. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu nepředvídatelné 
objektivní překážky, které znemožňují provedení díla (případně části díla) ve sjednaném termínu 
(vyšší moc).  
 
9.8. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva bude uveřejněna objednatelem na 
profilu zadavatele v souladu s právními předpisy o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel je 
povinen písemně do 7 dnů od uzavření smlouvy sdělit objednateli jaké části smlouvy (včetně 
příloh) tvoří případné obchodní tajemství a nesouhlasí tudíž s uveřejněním takových částí.  
 
9.9. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení zákona, stejně tak, zanikne-li 
závazek provést dílo. Přitom se rozlišuje, zda závazek nebo odstoupení od smlouvy vzniklo 
z důvodů na straně objednatele nebo zhotovitele. Odstoupení musí být písemné a je účinné dnem 
jeho doručení druhé smluvní straně. 
 
9.10. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů: 

a/ zhotovitel bude v prodlení s prováděním nebo dokončením díla (případně jeho části) 
podle této smlouvy po dobu delší než 3 kalendářní dny a k nápravě nedojde ani v přiměřené 
dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě, která nesmí být kratší 
než 3 kalendářní dny ode dne, kdy zhotovitel tuto výzvu od objednatele obdrží, 
 
b/ zhotovitel bude provádět dílo (případně jeho část) v rozporu s touto smlouvou a nezjedná 
nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností 
objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy,  
 
c/ zhotovitel provedl dílo (případně jeho část) vadně a jedná se o podstatné porušení 
smlouvy. 

 
9.11. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení, 
ani práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti. 
 
9.12. Plní-li zhotovitel pomocí jiné osoby, odpovídá tak, jako by plnil sám. 
 
10. Doba trvání smlouvy 
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Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do okamžiku vyčerpání maximální hodnoty 
odměny za provedení díla dle čl. 3.1 této smlouvy. 
 

11. Závěrečná ustanovení a registr smluv 
 

11.1. Jakékoli dohody smluvních stran jsou závazné pouze tehdy, jsou-li uvedeny v této smlouvě 
nebo jejím eventuálním dodatku. Změny této smlouvy je možno provést pouze písemnou formou 
jako její dodatek. 
 
11.2. Smluvní strany tímto vylučují použití § 1740 odst. 3 zákona, který stanoví, že smlouva je 
uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.  
 
11.3. Ke sjednání dodatků k této smlouvě je oprávněn zástupce objednatele a zhotovitele 
případně osoby jimi zmocněné, či je zastupující. 
 
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž po jednom potvrzeném 
obdrží každá smluvní strana. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma 
smluvními stranami. Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy. Smluvní strany berou na vědomí, 
že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí ND neprodleně po 
podpisu smlouvy. ND se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu  
o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o 
uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v 
průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany (v 
takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě 
smluvní strany zároveň).  

 
11.4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., 
není-li v této smlouvě stanoveno jinak.  
 
11.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že zhotovení díla je možné, neodporuje ani neobchází 
zákon, ani se nepříčí dobrým mravům. 
 
11.6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. 
 
11.7. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz 
toho připojují své podpisy.  
 
Seznam příloh smlouvy: 
Příloha č. 1 - Katalog typových formátů předmětu plnění 
Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů (bude-li zhotovitel plnit prostřednictvím poddodavatele) 
 
 
V Turnově dne…………. V Praze dne …………….…. 
 
 
………………………………… ……………………….………… 


