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Smlouva o zajištění  
tisku a distribuce časopisu Bonus II/2018 

 
Smluvní strany: 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 

se sídlem: Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4 
zástupce: XXX 
IČ: 47114321 
DIČ: CZ47114321 
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7232 

jako „objednatel“ na straně jedné  
 
a 
 

ASAGRAPH s.r.o. 

se sídlem: Sazečská 560/8, Malešice, 108 00 Praha 10 
zástupce: XXX 
IČ: 27442462 
DIČ: CZ 27442462 
Bankovní spojení: XXX 
Číslo účtu: XXX 
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 113490 

jako „zhotovitel“ na straně druhé 
 
 

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 
tuto  

Smlouvu o zajištění tisku a distribuce časopisu Bonus II/2018 (dále jen „smlouva“): 
 

I. Úvodní ustanovení  
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele tisk, balení a distribuci 

časopisu Bonus II/2018 (dále jen jako „časopis“) dle níže uvedených pravidel a závazek objednatele 
časopis převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu.  

2. Cena plnění je uvedena v příloze č. 1 k této smlouvě. 
3. Místo a čas plnění jsou uvedeny v příloze č. 2 k této smlouvě. 
4. Technická specifikace plnění je uvedena v příloze č. 3 k této smlouvě.   
 
 

II. Cena a způsob úhrady  
1. Cena veškerého plnění zhotovitele dle této smlouvy je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. K ceně 

bez DPH bude připočtena DPH dle právních předpisů České republiky účinných v den zdanitelného 
plnění. 

2. Cena je sjednána jako maximální a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele 
nezbytné pro řádné a včasné splnění předmětu smlouvy včetně nákladů souvisejících. V ceně jsou 
zahrnuty veškeré náklady spojené s předmětem, místem a termínem plnění včetně materiálu a 
nákladů na doručování, stejně jako náklady zhotovitele související s poskytnutou zárukou za jakost 
a odstraněním vad a nedodělků.  

3. Balící fólie je zpoplatněna dle zákona č. 477/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a tento náklad 
je rovněž obsažen v ceně plnění. 

4. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH dle platných a účinných 
právních předpisů České republiky. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být cena měněna. 

5. Úhrada ceny bude provedena po poskytnutí veškerého bezvadného plnění dle této smlouvy, a to 
na základě daňových a účetních dokladů (dále jen „faktura“) zhotovitele. Splatnost faktury bude 
nejméně 30 kalendářních dní od jejího doručení objednateli. Objednatel nebude poskytovat jakékoli 
zálohy.  
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6. Zhotovitel může požadovat zaplacení ceny jen v případě, že objednatel ve lhůtě splatnosti neuplatní 
práva z vad nebo záruky za jakost (reklamaci). Pokud tato práva uplatní, odsouvá se právo 
zhotovitele požadovat zaplacení ceny na dobu, kdy bude objednateli poskytnuto bezvadné plnění, 
aniž by objednatel v nové lhůtě splatnosti uplatnil práva z vad nebo záruky za jakost. Možnost 
uplatnění práv z vad nebo záruky za jakost v pozdější době tímto ustanovením není dotčena. 

7. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). V případě, že faktura nebude mít odpovídající 
náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě 30 dnů zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti poté počíná běžet od počátku od data doručení 
bezvadné faktury. 

8. Platební povinnosti objednatele se považují za splněné dnem odeslání finančních prostředků 
z bankovního účtu objednatele. 

9. Faktura musí kromě náležitostí upravených v zákoně o DPH obsahovat dále tyto údaje: 
a) číslo smlouvy přidělené objednatelem a datum jejího uzavření, 
b) předmět plnění a datum splnění,  
c) den odeslání faktury a splatnost, 
d) označení banky vč. identifikátoru a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, 
e) rozpis ceny v rozpadu na jednotlivé položky (druh/množství/cena) dle ceníku, 

10. Pokud nastanou okolnosti, na základě kterých objednatel ručí za nezaplacenou daň z přidané 
hodnoty zhotovitelem podle zákona o DPH, pak je objednatel oprávněn uhradit část odměny 
zhotovitele ve výši vyúčtované daně z přidané hodnoty na bankovní účet místně příslušného 
správce daně zhotovitele. Taková úhrada se v rozsahu uhrazené částky považuje za úhradu ceny 
dle této smlouvy.  

 
 

III. Dodací podmínky  
1. Místem dodání budou místa plnění uvedená v příloze č. 2 této smlouvy.   
2. Zhotovitel je povinen plnit v termínech uvedených v příloze č. 2 k této smlouvě.  
3. Zhotovitel splní řádně a včas svou povinnost provést plnění, je-li provedeno v souladu s podmínkami 

této smlouvy. Řádným splněním se rozumí splnění v požadovaném množství, bez jakýchkoliv vad 
a bez jakýchkoli nedodělků v termínu plnění. Je-li to v souvislosti s předmětem plnění nutné nebo 
obvyklé, je zhotovitel povinen spolu s plněním předat objednateli i veškeré související doklady 
vztahující se k předmětu plnění.  

4. V případě řádného splnění zhotovitelem bez vad a nedodělků zhotovitel písemně informuje 
objednatele o splnění předmětu smlouvy. Informace bude obsahovat počet kusů výtisků předaných 
objednateli k distribuci, způsob a časové termíny předání výtisků. Na základě této informace 
objednatel písemně zhotoviteli převzetí plnění potvrdí. Informace a potvrzení budou nedílnou 
přílohou faktury.  

5. Objednatel může přijmout i plnění s vadami či nedodělky. V případě vadného plnění nebo plnění 
s nedodělky je objednatel po dobu záruky oprávněn požadovat po zhotoviteli odstranění vady, 
náhradní plnění a/nebo slevu z ceny. Práva objednatele z vad a záruky za jakost nejsou tímto 
ujednáním dotčena.  

 
 

IV. Povinnosti zhotovitele při plnění 
1. Zhotovitel při plnění této smlouvy bude jednat s odbornou péčí s vynaložením svých nejlepších 

odborných znalostí a schopností a s důrazem na ochranu oprávněných zájmů objednatele a jeho 
klientů.  

2. Zhotovitel může použít ke splnění svého závazku třetí osobu, pokud ji v nabídce k veřejné zakázce 
a v příloze č. 4 k této smlouvě označil jako subdodavatele. Zhotovitel za splnění závazku třetí 
osobou odpovídá, jakoby plnil sám.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom následků případného opožděného plnění dle této smlouvy či 
plnění vadného, zejména škod, včetně ušlého zisku, způsobených objednateli plněním vadným či 
opožděným a povinnosti zhotovitele k náhradě takové škody. 

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení plnění. 
5. Zhotovitel je povinen případné škody bezodkladně odstranit na vlastní náklady, a to nejpozději do 

10 kalendářních dnů od vzniku škody, nebude-li v tom kterém případě sjednáno jinak a nebude-li 
taková lhůta zjevně nepřiměřená a nahradit vedle účtované smluvní pokuty i veškerou škodu do 10 
kalendářních dnů od doručení jejího písemného uplatnění objednatelem zhotoviteli. 
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6. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své odpovědnosti vůči objednateli, kterou na sebe přebírá 
podpisem této smlouvy a že si uvědomuje důležitost zajišťovaných smluvních termínů a povinností, 
a proto považuje sjednanou smluvní pokutu vzhledem k převzatému závazku za přiměřenou. 

7. Zhotovitel je povinen bezodkladně vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o 
všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit. 

8. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění plnění s odbornou péčí a řídit se pokyny objednatele, 
přičemž v případě pochybností je povinen písemně vyzvat objednatele k udělení pokynu. Zhotovitel 
se dále zavazuje objednatele bez zbytečného odkladu písemně nebo elektronicky upozornit na 
nevhodnost jeho pokynů pro řádné splnění. Jinak zhotovitel nahradí i vady vzniklé nevhodným 
pokynem objednatele. 

9. Zhotovitel je povinen při provádění plnění učinit vždy taková ochranná opatření, aby v žádném 
případě nedošlo k poškození plnění, majetku nebo obchodní firmy, resp. dobrého jména 
objednatele. Tato opatření se týkají především opatření proti vzniku požáru, proti krádeži, loupeži, 
porušení osobních údajů apod. Při vzniku takových škod je zhotovitel povinen na své náklady jejich 
následky napravit a objednateli vzniklou škodu nahradit. 

10. Na celou dobu provádění plnění musí zhotovitel jmenovat svého odpovědného zástupce. Tato 
pověřená osoba musí mít znalosti a zkušenosti potřebné k provedení plnění.  

11. Plnění nebo jeho část, vykazující prokazatelný nesoulad s touto smlouvou či pokyny objednatele je 
zhotovitel povinen na žádost objednatele v přiměřené lhůtě napravit. V opačném případě je 
objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady zhotovitele.  
 
 

V. Práva a povinnosti objednatele 
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění a kvalitu plnění. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel 

provádí plnění v rozporu s touto smlouvou či rozporu s technickými normami či obecně závaznými 
právními předpisy, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.  

2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na 
nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, zváží objednatel vznesené 
připomínky a vyrozumí o tom zhotovitele. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění 
plnění dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z podkladů předaných objednatelem. 

 
 

VI. Vady plnění a záruka za jakost  
1. Práva z vad se řídí touto smlouvou a ustanoveními občanského zákoníku.  
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost plnění, vztahující se k předmětu smlouvy, v délce 

6 měsíců.   
3. Záruka počíná běžet od doručení bezvadné faktury objednateli.  
4. Objednatel se zavazuje odstranit vady oznámené mu objednatelem v záruční době nejpozději do 5 

pracovních dnů.  
5. Vady plnění řádně oznámené zhotoviteli, které zhotovitel řádně a bez zbytečného odkladu neopraví 

na své vlastní náklady, mohou být opraveny třetí osobou na náklady zhotovitele. 
 
 

 
 
 

VII. Mlčenlivost a důvěrnost informací 
1. Důvěrné informace jsou veškerá data a informace objednatele, které nejsou výslovně označeny 

jako veřejné a které zhotovitel získá v souvislosti s jednáním s objednatelem a/nebo na základě či 
v souvislosti s plněním této smlouvy, a to bez ohledu na způsob jejich poskytnutí, zaznamenání 
nebo uchovávání. Za důvěrné informace se považují také informace chráněné zvláštní zákonnou 
a smluvní povinností mlčenlivosti objednatele.  

2. Za důvěrné informace se nepovažují dále uvedené informace, ledaže smluvní strana mohla 
předpokládat, že je druhá smluvní strana z důvodu oprávněného zájmu za důvěrné považuje: 
a) data a informace, které byly v době jejich poskytnutí veřejně známé nebo veřejně dostupné; 
b) data a informace, které získá smluvní strana od osob, které jsou na základě předchozího nebo 

následného souhlasu smluvní strany oprávněny k jejich poskytování nebo šíření;  
c) data a informace, o nichž smluvní strana výslovně sdělí, že je nepovažuje za důvěrné ve 

smyslu této smlouvy. Převzetí takovýchto dat a informací bude písemně potvrzeno. 
3. Pro účely této smlouvy se důvěrné informace považují za obchodní tajemství. 
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4. Zhotovitel se zavazuje, že: 
a) bez předchozí písemné dohody neučiní žádné tiskové prohlášení, veřejné nebo jiné oznámení 

týkající se smluv uzavřených mezi stranami a jejich plnění, 
b) bez předchozího písemného souhlasu neposkytne nebo neumožní získat důvěrné informace 

jakékoli jiné osobě. To se nevztahuje na právní, účetní nebo jiné odborné poradce či 
spolupracující třetí osoby, které se podílejí na plnění smluv uzavřených mezi stranami 
v případě splnění povinností zhotovitele dle odstavce 4 tohoto článku, 

c) učiní veškerá opatření, která od něj lze rozumně požadovat, aby nedošlo k prozrazení či 
zneužití důvěrných informací, jakož i k možnosti neoprávněného přístupu k nim, nebo jejich 
použití jinou osobou, 

d) nepoužije důvěrné informace jinak, než pro účely plnění svých povinností vůči objednateli, 
e) neučiní vůči jiným osobám žádné prohlášení týkající se správnosti nebo jiných aspektů 

důvěrných informací, 
f) nepoužije důvěrné informace ke své vlastní podnikatelské, investiční nebo jiné činnosti, 

s výjimkou činností prováděných v souvislosti s realizací smluv uzavřených s objednatelem, 
g) bude s důvěrnými informacemi nakládat jako s vlastním obchodním tajemstvím, 
h) bude ohledně důvěrných informací zachovávat mlčenlivost. 

5. V případě, že zhotovitel zjistí, že došlo nebo může dojít k prozrazení či zneužití důvěrných 
informací, resp. k jejich získání neoprávněnou osobou, zavazuje se neprodleně (nejpozději však 
den následující po dni, kdy takovou skutečnost zjistí) písemně informovat objednatele a podniknout 
veškeré kroky potřebné k zabránění vzniku škody, nebo k jejímu maximálnímu omezení.  

6. Za porušení této smlouvy se nepovažuje, pokud zhotovitel poskytne důvěrné informace v souladu 
se svou zákonnou povinností na žádost oprávněných orgánů veřejné správy. V takovém případě 
je zhotovitel povinen vyrozumět objednatele neprodleně (nejpozději do druhého dne) o obdržení 
takové žádosti, a pokud to bude možné, požádat objednatele o stanovisko před poskytnutím 
informací. 

7. Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci a smluvně vázaní externí spolupracovníci, jakož i 
všechny další osoby vykonávající činnosti přispívající k plnění smluv uzavřených s objednatelem, 
které přijdou do styku s důvěrnými informacemi, byli poučeni o povinnosti mlčenlivosti a možných 
následcích jejího porušení a s důvěrnými informacemi nakládali výlučně v souladu s touto 
smlouvou, a to i po případném ukončení všech smluvních vztahů. O splnění této povinnosti je 
zhotovitel povinen pořídit písemný záznam.  

8. Zhotovitel je povinen zajistit ochranu důvěrných informací ve smlouvách se třetími osobami, jakož 
i poučení těchto osob o důvěrné povaze jim předávaných informací a následcích porušení 
povinnosti mlčenlivosti ve stejném rozsahu jako je rozsah jeho vlastní odpovědnosti. 
 
 

 
VIII. Sankce 

1. Pokud zhotovitel nesplní svou povinnost provést distribuci časopisů ve sjednaném množství a v 
termínu plnění stanoveném smlouvou, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
z ceny plnění bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení až do dne úplného dokončení 
plnění včetně.  

2. V případě prodlení s odstraňováním vad a nedodělků z důvodů ležících na straně zhotovitele 
specifikovaných v písemné reklamaci objednatele je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu 
ve výši 0,5 % z celkové ceny plnění bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

3. Při nedodržení termínu odstranění vady v záruční lhůtě v termínu uvedeném v této smlouvě uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.   

4. Pokud Zhotovitel poruší jakoukoli svou povinnost uvedenou v článku VIII. této smlouvy (Mlčenlivost 
a důvěrnost informací), bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za 
každý jednotlivý případ porušení. Toto ustanovení nevylučuje sankční ustanovení v dalších 
smlouvách uzavřených mezi Objednatelem a Zhotovitelem. 

5. Smluvní pokuty dle této smlouvy se vzájemně nevylučují a nevylučují ani neomezují práva stran na 
náhradu škod v plné výši. Smluvní pokuty jsou splatné na účet oprávněné smluvní strany, a to do 
14 dnů od doručení výzvy k jejich úhradě povinné straně.  

3. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny je zhotovitel oprávněn požadovat úroky z 
prodlení v zákonné výši.  

 
 

IX. Předčasné ukončení smlouvy 
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1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinností 
zhotovitelem. Za podstatné porušení povinností se považuje zejména:  
a) neplnění sjednaných termínů,  

b) jestliže zhotovitel neprovádí sjednané plnění řádně, resp. provádí nebo dodá sjednané plnění 
nekvalitně či vadně, či neplní do koncových lokalit dodání. 

2. Objednateli vzniká odstoupením od smlouvy nárok na náhradu vícenákladů jím vynaložených na 
řádné splnění předmětu smlouvy a na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti zhotovitele dle 
smlouvy nebo zákona.  

3. V případě, že bylo nad zhotovitelem prohlášeno konkurzní řízení nebo jiný druh řízení na základě 
zahájeného insolvenčního řízení dle insolvenčního zákona, nebo exekuční řízení, může objednatel 
bez omezení jakéhokoliv jiného svého práva odstoupit kdykoliv od smlouvy písemným sdělením 
zhotoviteli, popřípadě insolvenčnímu správci.  

4. Pokud objednatel ukončí tuto smlouvou odstoupením a tedy ukončí zhotoviteli právo pokračovat v 
plnění předmětu smlouvy,  
a) je oprávněn dokončit sjednané plnění libovolným způsobem, který považuje za účelný, avšak 

bez zbytečného prodlení nebo nákladů;  
b) pozastaví objednatel jakékoliv platby zhotoviteli, dokud nebude předmět plnění vykazovat 

vlastnosti předpokládané nebo stanovené smlouvou;  
Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad, zhotovitelovy záruky za jakost 
předmětu plnění jím dodaných až do doby odstoupení od smlouvy objednatelem platí i po takovém 
odstoupení.  

5. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni doručení písemného sdělení o 
odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.  

6. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze v případě, že objednatel bude v prodlení se 
splatnou cenou a objednatel nezaplatí zhotoviteli splatnou cenu ani v náhradním termínu splatnosti 
po předchozím písemném upozornění zhotovitele, ve kterém mu zhotovitel stanoví dodatečnou 
lhůtu k plnění minimálně však v délce 30 dnů od doručení tohoto písemného upozornění zhotoviteli. 
 

 
X. Nástupnictví a postoupení 

1. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 
2. Objednatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy třetí/m osobě/ám. 
3. Zhotovitel není oprávněn postoupit bez předchozího písemného souhlasu objednatele plnění ani 

jeho část ani jakákoliv práva či povinnosti či pohledávky z této smlouvy třetí/m osobě/ám za úplatu 
nebo jinak. 

4. Stejně tak není zhotovitel oprávněn započítat či namítat jakékoli své případné určité a splatné 
pohledávky za objednatelem proti svým pohledávkám, resp. závazkům vůči zhotoviteli.  

5. Objednatel je oprávněn kdykoli uspokojit a započítat jakoukoli svoji určitou a splatnou pohledávku 
vůči zhotoviteli z dosud nezaplacené ceny plnění či její části či smluvní pokuty apod. (není však 
povinen takto učinit). 

 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti uveřejněním v registru smluv.  
2. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právem, zejména občanským 

zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že v případě sporu plynoucího z této smlouvy budou 
rozhodovány příslušným českým soudem. Probíhající řešení sporných otázek není pro zhotovitele 
důvodem k pozastavení plnění smlouvy. V otázkách, které neřeší tato smlouva, se přiměřeně 
aplikují ustanovení o smlouvě o dílo dle § 2586 a následujících občanského zákoníku. 

3. Při výkladu této smlouvy je třeba přihlédnout k obsahu zadávací dokumentace veřejné zakázky a 
k nabídce zhotovitele podané pro plnění veřejné zakázky.  

4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti smluvních stran dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, 
ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Pokud se za trvání této smlouvy kterákoliv strana 
vzdá svého práva z ní vyplývajícího nebo jej nevykoná, bude takové vzdání se nebo jeho 
nevykonání aplikováno pouze na ten konkrétní případ, pro který bylo učiněno a nebude nahlíženo 
jako vzdání se téhož práva v budoucnu. 

5. 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, nestanoví-li zákon jinak. Smluvní 
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strany se v tomto případě zavazují jednat v dobré víře s cílem nahradit neplatné/neúčinné 
ustanovení ustanovením platným/účinným, které nejvíce odpovídá původně zamýšlenému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného.  

6. Tato smlouva může být měněna jen prostřednictvím písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
podepsaných oprávněnými zástupci stran. Výjimkou je toliko jednostranná změna kontaktních osob 
dle přílohy č. 5 k této smlouvě. 

7. Oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě nebo která mají být učiněna 
na základě této smlouvy, musí být učiněna v písemné (papírové nebo elektronické) podobě a druhé 
straně doručena osobně, doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku 
na adresu uvedenou na titulní stránce této smlouvy, nebo datovou schránkou. Běžná pracovní 
komunikace může být vedena prostřednictvím elektronické pošty. 

8. Písemnosti doručované v souvislosti s touto smlouvou (oznámení) se považují za doručené třetí 
pracovní den po jejich prokazatelném odeslání v papírové podobě poštou nebo do datové schránky. 
Při komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) se fikce doručení neuplatní. 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.  
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
 Příloha č. 1 Cena plnění 

Příloha č. 2 Místo a čas plnění  
Příloha č. 3 Technická specifikace plnění 
Příloha č. 4 Seznam subdodavatelů 
Příloha č. 5 Kontaktní osoby stran 
Příloha č. 6 Vzor protokolu o převzetí plnění 

 
11. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu 

obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svým 
podpisem níže. 

 
 

V ........................ dne: .....................  V ........................ dne: ..................... 
 
 

.......................................................... 
 
 .......................................................... 

XXX   
XXX  

 
Oborová zdravotní pojišťovna 

zaměstnanců bank, pojišťoven a 
stavebnictví 

 XXX 
XXX  

ASAGRAPH s.r.o. 
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Příloha č. 3 – Technická specifikace plnění 
 
Zhotovitel poskytne zejména toto plnění: 

 
 
 
TISK časopisu 
Formát: A4 
Rozsah: 80 stran + 4 str. obálka  
Papír: min. 100 g/m2 
Obálka: min. 150 g/m2 křída lesk 
Barevnost: 4/4 (plnobarevné) 
Vazba: Lepená měkká vazba V2 
Náklad: 43 200 výtisků/vydání 
 
 
 
 
DISTRIBUCE časopisu 

- dle přílohy č. 2    
- balení po 50 výtiscích ve smrštitelné fólii 
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Příloha č. 4 - Seznam subdodavatelů 

 
 
 
Poddodavatel č. 1 

Jméno:  EUROPRINT a.s. 

Sídlo: Pod Kotlářkou 151/3, 150 00 Praha 5 

IČO: 24233048 

Věcné vymezení 
části zakázky, 
která bude plněna 
prostřednictvím 
subdodavatele: 

Tisk 

Finanční vymezení 
části zakázky, 
která bude plněna 
prostřednictvím 
subdodavatele: 

466 636,- Kč bez DPH 

 
Poddodavatel č. 2 

Jméno:  Mail Step, a.s. 

Sídlo: Do Čertous 2760/10, 190 00 Praha 9 – Horní Počernice 

IČO: 61859109 

Věcné vymezení 
části zakázky, 
která bude plněna 
prostřednictvím 
subdodavatele: 

Balení, distribuce 

Finanční vymezení 
části zakázky, 
která bude plněna 
prostřednictvím 
subdodavatele: 

100 567,84 Kč bez DPH 
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Příloha č. 5 – Kontaktní osoby stran 
 
1. Kontaktní osoby objednatele (bez oprávnění k závazným právním jednáním):  

 
a) ve věcech smlouvy –  
XXX 
Kontaktní telefon: + XXX 
Email:  XXX  
 
b) v ostatních věcech –  
XXX 
Kontaktní telefon: + XXX 
Email: XXX 

 
 
2. Kontaktní osoby zhotovitele:  

Ve věcech smlouvy: 
XXX. 
Kontaktní telefon: + XXX 
Email:  XXX  
 
V ostatních věcech: 
XXX 
Kontaktní telefon: + XXX 
Email: XXX 

 
 
3. Smluvní strany mohou jednostranně změnit kontaktní osoby, jsou však povinny na takovou změnu 

písemně upozornit druhou smluvní stranu, a to bez zbytečného odkladu. 

mailto:ladislav.wagner@ozp.cz
mailto:petr.man@asagraph.com
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Příloha č. 6 – Vzor protokolu o převzetí plnění 
 

PROTOKOL  

O PŘEVZETÍ PLNĚNÍ – KLIENTSKÉHO ČASOPISU BONUS II/2018 

č. smlouvy OZP: 

 

Předmět plnění: 

Adresa a místo převzetí Množství Zjištěné vady 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Dodáno na adresu: 
 
 

Dne:  

Plnění                 a)  bylo převzato                                          b) nebylo převzato 

Důvod nepřevzetí 
plnění: 

 

 

 
Zhotovitel: 
 
Adresa: 
 

 
Objednatel: 
 
Adresa: 
 
 
 

 
 


