
Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
předpisů pozdějších (dále jen „obchodní zákoník“)

ČLI

Smluvní strany

1 . Novoměstská kulturní zařízení

se sídlem Tyršova 1 001 ‚ 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupená Danielem Šimkem, ředitelem Novoměstských kulturních zařízení

IČ:00372854

DIČ: CZ00372854

bankovní spojení: Komerční banka, as.

č.ú.: 84 34 751 — 751/0100

(dále jen „objednatel“)

2. IČO 88070263, DIČ: CZ76531 54784

Petra Homolková

592 32 Jámy 167

Tel. : e-mail:

bankovní spojení.

_______

cu.: _ — --

(dále jen „zhotovitel“)

ČI2

Předmět a účel smlouvy

1 . Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele bude ve sjednané době a za
sjednaných podmínek vykonávat zprostředkován í inzerce do zpravodaje Novoměstsko.



Podrobná specifikace činností, které zprostředkování inzerce zahrnuje: zajištění inzerce v
rozsahu čtyř stran pro časopis Novoměstsko (strana 1 6. a 1 9. )‘ grafické zpracování této
inzerce, korektury inzerátů, zaslání zpracovaných stran v konečné podobě pdf
objednateli.

3. Součástí předmětu díla je rovněž závazek zhotovitele zajistit dodržení následujících

pravidel v průběhu doby plnění dle Čl. 3 odst. I . této smlouvy:

a) přednostní právo inzerce mají firmy a podnikatelé z Nového Města na Moravě a místních

částí

b) Není povolena inzerce, která má urážlivý charakter, propaguje různá ilegální politická

hnutí a která je v rozporu s obecnou slušností, dobrými mravy a zákony České republiky.

Konkrétně se jedná o inzerci ze strany poskytovatelů finančních půjček, provozovatelů

nevěstinců, prodejců erotického zboží a také inzerci, jež propaguje ilegální politická hnutí.

c) Problematické mohou být také některé druhy inzerátů. Zveřejnění inzerátů, jež nabízejí

práci ve wellness centrech, kosmetických konzultantů, dále příjem reklamních emailů či

vyplňování dotazníků, je nutné předem konzultovat s editorem Novoměstska,

Čl3

Doba plnění

1. Realizace díla bude zahájena dne 1.1.2019 a bude trvat po dobu 12 měsíců tj. Do
31.12.2019.

2. Inzertní strany v konečné podobě ve formátu pdf budou redakci Novoměstska doručeny
vždy do 20. dne v měsíci předchozím tzn. listopadová inzerce do 20. října, prosincová
inzerce do 20. listopadu atd.

3. Pokud bude v průběhu realizace díla zjištěna skutečnost, o níž zhotovitel nevěděl
a vědět nemohl, a která ztíží nebo znemožní prove iUve siednaném rozsahu,
sdělí tuto skutečnost zhotovitel neprodleně další postup.

Čl4

Předání a převzetí díla

1 . Zhotovitel je povinen provést realizaci díla služby podle této smlouvy ve lhůtě uvedené
v ČI, 3 odst. 1 této smlouvy.



ČI5

Cena a platebnĺ podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla vč. DPH činí 250 000 Kč, slovy:
dvěstěpadesáttisíc (dále jen „cena“). Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele
vynaložené při realizaci díla.

2. Cenu uhradí zhotovitel v pravidelných čtvrtletních splátkách ve výši 62.500 Kč, slovy:
šedesátdvatisícpětset korun na účet objednatele a to k následujícím datům: 31 .3.201 9,
30.6.2019, 30.9.2019, 31.12.2019

3. Platby budou uhrazeny na účet objednatele: bankovní spojení: Komerční banka, as.
č.ú.: 84 34 751 — 75110100

Čl.6
Práva a povinnosti smluvních stran

1 . Zhotovitel je povinen provést realizaci díla podle této smlouvy a podle pokynů
a podkladů předaných mu objednatelem na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost,
a v dohodnuté lhůtě je objednateli předat.

2. Při realizaci díla je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, které se
vztahují k realizaci díla.

-

3, Zhotovitel je peen‘dně a včas zaplatit za zprostředkování inzerce dohodnutou cenu
dle čI. 5 odst. 1 a odst. 2 této smlouvy.

4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškerou součinnost
a informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy.
Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o všech jim známých
skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.



ČI7

Ukončení smlouvy

1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od I . I 201 9 do 31 . I 2. 201 9, tedy do
doby ukončení realizace díla.

2. V případě, že zhotovitel odstoupí od smlouvy v průběhu jejího trvání, je povinen oznámit
přesné datum, odkdy přestává zajišt‘ovat inzerci v Novoměstsku, předat inzeráty již
nasmlouvané na další období a uhradit dohodnutou částku v plné výši.

3, Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel neprovede dílo v termínu
sjednaném v Čl. 3 odst. I této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy nebo nezaplatí
cenu stanovenou v či. 5 odst. I a odst. 2 této smlouvy. Odstoupení v tomto případě
nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného
vyhotovení druhé smluvní straně.

Čl.8

Závěrečná ustanovení

1 . Zhotovitel souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení
podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo
dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel
obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. ‚

4. Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
obchodního zákoníku.

5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich
pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz
toho připojují své podpisy.

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.



V Novém Městě na Moravě dne V Novém Městě na Moravě dne

Objednatel: Zhotovitel:

...

Daniel Simek Petra Homolková

ředitel Novoměstských kulturních zařízení
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