
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
sídlo: Husova 302/5, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupená ředitelkou Ing. Darinou Ulmanovou, MBA
IČO: 46354182
DIČ: CZ46354182
zapsaná v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl A, vložka 7541
(dále objednatel)

a

Kafka design s.r.o.
Sídlo: Bubnova 667/1, Praha 6 - Břevnov, 169 00
zastoupená majitelem / jednatelem Ondřejem Kafkou
IČO: 25605097
DIČ: CZ25605097
zapsaná v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 54169 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále zhotovitel)

tuto

Smlouvu o dílo
I.
Předmět smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést v čl. II. popsané dílo za sjednanou cenu a na svůj náklad a své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

II.
Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní aktualizaci grafického manuálu. Konkrétně se jedná o následující dílo: úprava loga – ztmavení barev, dopisní papíry, e-mailový dopis, dopisní obálky, vizitky, linkový raport a jeho kodifikace, desky na dokumenty s chlopněmi, jmenovky a průkazy zaměstnanců, průkazy pojištěnce, propagační předměty, transparent, výroční zpráva, letáky, powerpoint, orientační systém a to celkem v rozsahu 70 stran stávajícího grafického manuálu, jehož byl zhotovitel autorem. 

	Věci a materiál potřebný k provedení díla opatří zhotovitel.
	Zhotovitel prohlašuje, že věci a materiál předaný mu ke zhotovení díla jsou svou povahou, jakostí a kvalitou vhodné pro zhotovení díla, že pokyny objednatele ke zhotovení díla předané mu před uzavřením této smlouvy jsou vhodné a odpovídají povaze a charakteru díla, a že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.


III.
Doba splnění

	Provedení díla a jeho předání objednateli bude realizováno do 2 měsíců od podepsání smlouvy. Objednatel bude operativně reagovat na upřesňování zadání požadavků, korektury a schvalování. Případné oprávněné posunutí termínu bude konzultovat zhotovitel s objednatelem.

Zhotovitel je povinen práce přerušit na základě rozhodnutí objednatele a dále v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen oznámit bezodkladně, nejpozději do dvou dnů objednateli a obě strany uzavřou dohodu o změně provedení díla a podmínkách jeho provedení. 
Zhotovitel se zavazuje, že úpravu lhůty plnění bude uplatňovat pouze v případě, že z důvodů výše uvedených nebude technicky možné dílo dokončit ve lhůtě smluvené. Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní lhůty pro dokončení díla. 



IV.
Splatnost a platební místo
Cena díla
Účastníci dohodli cenu za zhotovené dílo podle této smlouvy ve výši 140 000 Kč bez DPH 21 % (slovy: stočtyřicettisíckorun). 
Smluvní strany berou na vědomí, že zaplacením se rozumí připsání dlužné částky na účet zhotovitele vedený v záhlaví smlouvy.
	Objednatel se zavazuje tuto cenu zaplatit takto: Celou částku uhradí objednatel zhotoviteli na jeho účet vedený v záhlaví smlouvy do 30 dnů od předání dokončeného bezvadného díla. 

V.
Povinnosti zhotovitele
Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas dle pokynů objednatele, provést jej s odbornou péčí a předat dílo ve lhůtě dohodnuté v čl. III odst. 1 této smlouvy bez vad a nedodělků.
	Zhotovitel je povinen provést dílo osobně a není oprávněn k jeho provedení sjednat třetí osobu.
VI.
Povinnosti objednatele
Objednatel se zavazuje platit vystavené a jím odsouhlasené daňové doklady v termínech splatnosti dle této smlouvy.

VII.
Sankce
Objednatel se zavazuje, že v případě prodlení s úhradou daňového dokladu uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z účtované částky za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu.
Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu ukončení díla dle článku III. odst. 1 této smlouvy uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu.
	Právo objednatele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednání nebrání objednateli, aby uplatnil též právo na náhradu mu vzniklé škody. 
VIII.
Předání a převzetí díla
Zhotovitel je povinen zaslat písemné oznámení objednavateli nejpozději 5 dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout termín předání a převzetí díla.
	Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.
	Při převzetí díla pořizuje objednatel zápis. Kromě údajů obvyklých se v zápise uvede zejména soupis příloh a popřípadě i záznam o nutných, dodatečných pracích za úhradu. Jestliže objednavatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se provede další přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možno k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlašuje, že dílo přebírá.

IX.
Závěrečná ustanovení
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Účinnosti smlouva nabývá okamžikem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
	Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.



V Mladé Boleslavi dne				     	V Praze dne 



________________________                             __________________
Ing. Darina Ulmanová, MBA					   Ondřej Kafka

