
S M L O U V A  O D Í L O
na výrobu tisku

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněmí
pozdějších předpisu, 

mezi smluvními stranami.

1. Objednatelem: 
zastoupeným: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
telefon: 
fax
(dále jen „objednatel")

Statutární město Mladá Boleslav, Magistrát města Mladá Boleslav
MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem města
Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61.293 01 Mladá Boleslav
00238295
CZ00238295

2. Zhotovitelem: 
zastoupeným: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
telefon: 
fax:
(dále jen „zhotovitel")

MS Polygrafie s.r.o.
Marek Brzobohatý, jednatel
Bakov nad Jizerou, Horka 35, 294 01 Bakov nad Jizerou
26418266
CZ26418266
ČSOB, a s.
265125685/0300 
326 702 426 
326 702 427

t a k t o :

I. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad vyrobit (polygraficky zpracovat) a dodat pro 
objednatele za podmínek touto smlouvou stanovených dílo.

Ročenka 2018 (dále jen „dílo")
a závazek objednatele předat potřebné podklady, odebrat zhotovené dílo a zaplatit včas sjednanou cenu za 
dílo.

1.2. Technická specifikace vyráběného a dodávaného díla je uvedena v příloze č.1 této smlouvy, která je 
její nedílnou součástí. Jakékoliv změny technické specifikace musí být provedeny písemnou dohodou obou 
smluvních stran.

II. Cena díla

2.1. Cena za výrobu a dodání díla byla mezi smluvními stranami sjednána dohodou a je obsahem přílohy 
č.2 této smlouvy. Jakékoliv změny ceny předmětu plnění musí být provedeny písemnou dohodou smluvních 
stran. Součástí této ceny není pojistné ani náklady na případné skladováni díla.

2.2. Případné vícepráce, které nejsou uvedeny v technické specifikaci výroby a jejichž provedeni bude 
objednatel požadovat, nejsou součástí smluvní ceny a zhotovitel je bude objednateli účtovat jako zvláštní 
položku na faktuře.
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III. Čas, způsob a místo plnění

3.1. Závazek zhotovitele vyrobit a dodat dílo je splněn předáním objednaného množství výtisků na smluvně 
stanovené místo odběru v časovém termínu:

do 25.2. 2019

3.2. Dodávku díla potvrdí na průvodních dokladech a dílo převezme objednatel osobně nebo jím zmocněné 
osoby v sídle objednatele.

IV. Odpovědnost za vady

4.1. Zhotovitel odpovídá za polygrafické vady díla, které vznikly porušením technologie nebo nedodržením 
sjednaného postupu výroby a v době předání díla Neodpovídá za vady nebo nedostatky, které jsou 
způsobeny dodáním nekvalitních podkladů pro výrobu nebo dodáním podkladů, které svým provedením 
neodpovídají sjednanému způsobu tisku a použitému materiálu.

4.2. Zhotovitel nenese odpovědnost za obsahovou ani grafickou stránku díla a není povinen kromě jiného 
zkoumat, zda dílo neohrožuje mravnost či zda neprojevuje sympatie k fašismu, rasismu nebo jinému 
podobnému hnutí.

V. Platební podmínky

5.1. Zhotovitel se zavazuje účtovat - fakturovat objednateli cenu za vyrobené a dodané dílo daňovým 
dokladem, který bude obsahovat náležitosti podle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění 
Zakázka bude fakturována po dodáni celého díla, datum zdanitelného plnění bude poslední den expedice 
předání celého díla podle dodacích listů.

5.2. Na faktuře bude uvedena sjednaná cena dle čl. II. odst. 2.1. této smlouvy odpovídající objednanému 
provedení a počtu dodaných výtisků. Dále cena případných víceprací.

5.3. Objednatel se zavazuje uhradit fakturu za výrobu díla ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře, tj. do 
30 kalendářních dnů od data vystavení faktury.

5.4. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur za výrobu díla po dohodnuté lhůtě splatnosti je 
zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky, neuhrazené 
ve lhůtě splatnosti, za každý den prodlení. Objednatel se zavazuje tento úrok z prodleni zaplatit do 5 dnů po 
obdržení jeho vyúčtování. Okamžikem úhrady se rozumí připsání celé částky podle příslušné faktury za 
výrobu díla na účet zhotovitele. Dílčí nebo neúplná úhrada příslušné faktury se nepovažuje jako řádné 
splnění závazku objednatele podle čl. V. odst. 5.3. této smlouvy.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Zhotovitel je povinen při zjištění narušení výroby ihned o tom objednatele informovat Pokud bude 
narušení výroby znamenat nedodržení termínu dodávky díla, je zhotovitel povinen projednat s objednatelem 
náhradní termín dodávky.

6.2. V případě prodleni s úhradou faktury za dílo po lhůtě splatnosti, má zhotovitel právo pozastavit výrobu 
rozpracovaného díla nebo pozastavit expedici hotového díla, a to až do doby řádné úhrady všech 
nezaplacených faktur.

6.3. Objednatel se zavazuje předávat výrobní podklady pro výrobu díla v odpovídající kvalitě a dohodnutém 
provedení. Dále respektuje veškeré technické parametry a technická omezení vyplývající ze sjednaného 
způsobu tisku, se kterými se seznámil.
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VII. Smluvní pokuta

7.1. V případě odstoupení od smlouvy kterékoliv ze smluvních stran z jiných důvodů a jiným způsobem než 
připouští tato smlouva, je neoprávněně odstupující strana povinna uhradit druhé smluvní straně smluvní 
pokutu ve výši:

a) veškerých nákladů, určených pro výrobu smluveného díla (předtisková příprava, nákup materiálu apod ).
b) prokazatelně vzniklých nákladů objednateli v souvislosti s nedodaným dílem ve lhůtě dodání

Vlil. Platnost smlouvy

8.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 8.2. 2019 a lze ji ukončit:
a) písemnou dohodou smluvních stran, ve které bude dohodnut způsob vzájemného vypořádání;

8.2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, je-li na majetek druhé 
strany prohlášen konkurs nebo je-li návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku.

8.3.Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části, není-li uvedeno jinak, v případě: 
bjprodlení zhotovitele s předáním díla po dobu delší než 15 dní,

IX. Uveřejnění v registru smluv

9.1. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně jejích příloh, při dodržení 
podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona 
č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.

9.2. Souhlas s uveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento 
odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona 
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a tedy statutární 
město Mladá Boleslav má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.

9.3. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.

9.4. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuji za obchodní 
tajemství ve smyslu příslušných ustanoveni právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění 
bez stanovení dalších podmínek

X. Závěrečná ustanovení

10.1. Na právní vztahy, neupravené touto smlouvou, se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pokud v této smlouvě není stanoveno jinak.

10.2 Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran neupravená v této smlouvě se řídí podle všeobecných 
obchodních podmínek zhotovitele, které tvoří nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 3. V případě 
rozporu mezi ujednání této smlouvy a obsahem všeobecných obchodních podmínek platí ujednáni této 
smlouvy.

10.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení 
této smlouvy.

10.4. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze oboustranným písemným ujednáním, podepsaným 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Seznam příloh: 1. Technická specifikace 
2. Cenová nabídka
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V Mladé Boleslavi dne: - . 8 . : 02:  .2.019 .

Za objednatele:

M
jednatel
MS Polygrafie s.r.o

■
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Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo

Technická specifikace

Formát:
Barevnost:
Náklad:

210 x 297 mm 
4/4
20.000 ks

Rozsah: 32 stran + 4 strany obálky

Papír - obálka: 
Papír - vnitřek:

135g křída lesklá 
80g LWC lesk

Vazba: V1, šitá 2 skoby

Balení: standard do folie po cca 40 ks 
a následně na palety
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Příloha č.2 ke smlouvě o dílo

Cenová nabídka

Cenová kalkulace

Tisk Cena bez DPH Cena včetně DPH 15%

Ročenka 2018 97.414.- Kč 112.026.- Kč

Grafické zpracováni Cena bez DPH Cena včetně DPH 21%
Ročenka 2018 0,-Kč 0,-Kč

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

Cena celkem Cena bez DPH Cena včetně DPH
Ročenka 2018 97.414,- Kč 112.026,- Kč
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