SMLOUVA O DÍLO
Číslo smlouvy: 03945/2019/00
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

Vysoké učení technické v Brně
Sídlem:
Antonínská 548/1, 601 90 Brno
IČ:
00216305 (veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR)
DIČ:
CZ00216305
Bankovní spojení:
účet č. 111043273/0300 vedený u ČSOB
Zastoupené: doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, Ph.D., MBA, LL.M. kvestorem
dále též jako „objednatel“

a
Jiří Klouda
Sídlem:
Střední 343/10, 664 41 Popůvky
IČ:
18143202
DIČ:
CZ5507080304
Bankovní spojení:
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u

dále též jako „zhotovitel“

I.
Předmět smlouvy
1.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za
podmínek níže uvedených dílo a objednatel se zavazuje, že dílo převezme a zaplatí cenu díla.
Dílem je dodání propagačních materiálů dle návrhu a podkladů dodaných objednatelem, přičemž
každý reklamní předmět bude opatřen potiskem s logem2. Jedná se o následující reklamní
předměty (dále jen „Dílo“):
200 ks desky šedá s potiskem á 129,- Kč – stříbrný čtverec s T
150 ks desky zlaté s potiskem á 159,- Kč - potisk Vysoké učení technické v Brně
1ks

štoček á 700,- Kč – potisk Vysoké učení technické v Brně

50 ks

tubus bordó á 89,- Kč - bez potisku
II.
Cena díla

1.

Objednatel a zhotovitel ujednávají, že celková cena díla je stanovena ve výši 54 800 Kč Kč včetně
DPH. Cena díla je konečná a závazná a zahrnuje vše, co zhotovitel pro provedení díla potřebuje.

2.

Cena díla pak bude vyúčtována po provedení a předání díla. Zhotovitel doručí objednateli daňový
doklad (fakturu), který musí být v souladu s právními předpisy, jinak jej objednatel může
odmítnout. Splatnost bude nastavena na 30 kalendářních dní ode dne doručení daňového
dokladu.
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III.
Termín plnění a převzetí díla
1.

Objednatel a zhotovitel ujednávají, že Dílo bude provedeno v termínu do 31.3.2019. Porušení
tohoto termínu je podstatným porušením smlouvy a objednateli dává právo od této smlouvy
odstoupit.

2.

Předání díla proběhne dodáním paní Mgr. Vymyslické osobně.
IV.
Ukončení smlouvy

1.

Každá smluvní strana může tuto smlouvu ukončit písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní
straně. Výpovědní lhůta činí jeden (1) měsíc a počíná běžet první den měsíce následujícího po
doručení výpovědi druhé smluvní straně.

2.

Tuto smlouvu je rovněž možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

V.
Závěrečná ustanovení
1.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

2.

Tuto smlouvu lze měnit a vztah z ní vzniklý skončit pouze právním jednáním v písemné formě na
listině s vlastnoručními podpisy smluvních stran nebo osob oprávněných za ně jednat; jiná forma
je vyloučena, není-li v této smlouvě ujednáno jinak. Smluvní strany mohou namítnout neplatnost
změny této smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.

3.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě (2)
vyhotovení.

4.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný
projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí
být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné
ze stran.

5.

Jestliže se jedno nebo více ustanovení této smlouvy stane neplatným či se ukáže být zdánlivým,
platnost ostatních ustanovení tím není dotčena. Smluvní strany si namísto neplatného či
zdánlivého ustanovení dohodnou takové platné ustanovení, které se bude nejvíce blížit účelu
zamýšlenému neplatným či zdánlivým ustanovením.

6.

Smluvní strany výslovně a bezvýhradně ujednávají pro případ, že si smluvní strana, které je (bude)
doručována jakákoliv písemnost v souvislosti s touto smlouvou, zejména výpověď, tuto
nepřevezme, že se má za to, že písemnost je jí doručena třetí (3.) den následující po dni, v němž
byla předána k poštovní přepravě za účelem jejího doručení na adresu uvedenou výše jako její
sídlo nebo jinou adresu, kterou jako svou adresu pro doručování prokazatelně předem písemně
sdělí druhé smluvní straně.

7.

Smluvní strany výslovně potvrzují, že tato smlouva je výsledkem jejich jednání a každá ze stran
měla příležitost ovlivnit její základní podmínky.
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V Brně dne ___________

V Brně dne ___________

______________________________
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.
kvestor
za objednatele

______________________________
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za zhotovitele

