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SMLOUVA o dílo 

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi 
níže uvedenými smluvními stranami, jako podnikateli při podnikatelské činnosti (dále jen tato 

smlouva) : 
 

1. Objednatel 

 

Město Tábor  
se sídlem Žižkovo nám. 2, Tábor 390 01, Česká republika  
IČ: 00253014 
DIČ: CZ00253014  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Číslo účtu: 27-0701427349/0800 
Zastoupený: Ing. Štěpánem Pavlíkem, starostou 
Osoby objednatele oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Štěpán Pavlík, starosta 
Osoby objednatele oprávněné k jednání ve věcech technických: Ing. Martina Suchá, vedoucí 
Odboru KaCR 
 
dále jen „objednatel či smluvní strana“ 

 

 

2. Zhotovitel 

 

Ing. Ivo Novák  
se sídlem Běhounkova 2459/35, 158 00 Praha 5 
IČ: 15873943 
DIČ: xxxxxxxxxxxx 
zaps. v Živnostenském rejstříku u Úřadu městské části Praha 13 dne 7. 7. 1992 
Bankovní spojení: xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x.x., xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 
Zastoupený: xxx. xxx xxxxxxx 
Osoby zhotovitele oprávněné k jednání ve věcech smluvních: xxx. xxx xxxxx 
Osoby zhotovitele oprávněné k jednání ve věcech technických: xxx. xxx xxxxx 
 
dále jen „zhotovitel či smluvní strana“ 

 
 

I.  Předmět plnění 
1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad  
a nebezpečí dílo, které je specifikováno následovně: 
 
Předmětem plnění této zakázky je tisk reprezentativního nástěnného kalendáře města 

Tábora k výročí 600 let od založení města. 
 

• náklad: 1000 ks 
• doprava zadavateli 

 
obálka: 
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• Grau karton, 600 g, B1 recykl přírodní - upraveno na rozměr 464x610mm 
• tisk 1/0 černě 
• výsek nápisu TABOR v rozměru cca 115x415 mm (výroba raznice) 

 
listy kalendáře: 

• formát 464x610 mm, spirála po kratší straně, černá twin-wire vazba 
• 170g KM 
• 12 listů 
• ofset 
• tisk oboustranně 4/1 opakující se motiv na rubech 
• UV parciální lak na každé straně stejný motiv 30% (pruh kalendária) 

 
balení: 

• balení do igelitové tašky v daném rozměru čiré barvy s potiskem (sítotisk) 1/0 bílou 
barvou v rozměru 100 x 300 mm (text) 

 
/dále jen dílo či předmět smlouvy/ 
 
1.2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zhotoviteli zaplatit za provedení díla cenu sjednanou 
dále v této smlouvě. 

 
II. Cena za dílo  

2.1. Cena za provedení díla byla stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
- 106.854 Kč (slovy sto šest tisíc osm set padesát čtyři koruny českých) bez DPH,  
- 22.439,34 Kč  21 % DPH 
- 129.293,34 Kč tj. celkem včetně DPH   /dále jen cena/. 

 
2.2. Cena může být měněna pouze se souhlasem obou smluvních stran, a to písemnou formou. 
2.3. V ceně jsou již zahrnuty náklady spojené s dodáním díla do expedičního místa.  
2.4. Objednatel prohlašuje, že je mu skutečná cena plnění známa a že s cenou stanovenou 
dohodou smluvních stran v čl. 2.1. výslovně souhlasí. 
 

 

III. Způsob zaplacení ceny - platební podmínky a fakturace 
3.1. Cenu je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli na základě vystavené faktury – daňového 
dokladu /dále jen faktury/.  
3.2. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po předání díla v souladu s touto smlouvou 
objednateli. Objednatel neposkytuje žádné finanční zálohy předem. 
3.3. Faktura je splatná do 30-ti dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
3.4. Faktura bude vždy obsahovat náležitosti, jež jsou stanoveny zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění. 
3.5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že faktura se bere za doručenou dnem jejího doručení 
(osobně nebo poštou) na podatelnu objednatele sídlící na adrese Žižkovo nám. 2, 390 01 Tábor 
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nebo jejím doručením elektronicky do datové schránky města Tábor (5zrb8iz) nebo jejím 
elektronickým doručením na e-mail posta@mutabor.cz. 
3.6. Cena je považována za zaplacenou okamžikem jejího připsání na účet zhotovitele v plné výši 
a k jeho plné dispozici. 
 

IV. Doba plnění 
4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést a předat objednateli nejpozději dne 31. srpna 2019 /dále 

jen doba plnění či doba dodání díla/. 
4.2. Zhotovitel může provést a dodat objednateli dílo ještě před sjednanou dobou plnění  
a objednatel je povinen provedené dílo převzít, pokud toto bude řádně provedeno, bez závad  
a nedodělků. 
4.3. V případě, že objednatel dodá zhotoviteli opožděně podklady v požadovaném formátu 
potřebné pro zhotovení díla, tj. po 1. srpnu 2019, prodlužuje se lhůta doby plnění o dobu 
přiměřenou podle výrobních možností zhotovitele. 
 
 

V. Předání a převzetí díla 
5.1. Smluvní strany touto smlouvou sjednávají jako místo předání a převzetí díla: 
 
Infocentrum Město Tábor 
Žižkovo nám. 2, Tábor 390 01, Česká republika  
 

/dále jen expediční místo/ 

 

5.2. Předáním a převzetím díla dle této smlouvy se rozumí okamžik dodání díla zhotovitelem  
do expedičního místa (sjednaném v článku V., bodu 5.1. této smlouvy) a podpisem dodacího  
či dodacích listů vztahujících se k dílu /dále jen dodací list/. 
5.3. Dodací list ze strany zhotovitele podepisuje oprávněná osoba zhotovitele odpovědná  
za expedici díla a ze strany objednatele osoba přebírající dílo v expedičním místě. 
5.4. Dodací list obsahuje zejména číslo dodacího listu, specifikace zhotovitele a objednatele, 
datum vystavení dodacího listu, číslo smlouvy nebo číslo zakázky, specifikace a množství díla. 
 

VI. Práva a povinnosti objednatele 
6.1. Objednatel je oprávněn konzultovat rozpracované provádění díla prostřednictvím svého 
odpovědného technického zástupce či jiných pověřených osob. 
6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.  
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VII. Práva a povinnosti zhotovitele 
7.1. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věci převzatých od objednatele k provedení díla nebo nevhodné příkazy od objednatele 
k provádění díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
7.2. Jestliže nevhodné věci či činnosti či příkazy překáží v řádném provádění díla, je zhotovitel 
povinen provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit či zcela zastavit do doby výměny věcí, 
zastavení (přerušení) nevhodných činností, upuštění od nevhodných příkazů nebo písemného 
sdělení, že objednatel trvá na provádění díla s použitím dodaných věcí nebo za nevhodných 
příkazů. 
7.3. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje  
se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel  
se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady a dalšími případnými příkazy objednatele  
pro provádění díla. 
7.4. Zhotovitel umožní objednateli provést kontrolu předtiskových náhledů - nátisků, včetně 
náhledů tisku při výrobě díla v místě výroby objednaného díla. 
7.5. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž 
činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. Seznam poddodavatelů, ve kterém zhotovitel v 
případě, že bude část veřejné zakázky oprávněně plnit prostřednictvím poddodavatelů, vymezí 
přesným popisem jednotlivé části vč. uvedení finančního podílu na plnění veřejné zakázky, které 
má v úmyslu zadat jednomu nebo více poddodavatelům, a to vždy pro každého, kterému bude 
konkrétní část veřejné zakázky zhotovitelem zadána. Seznam poddodavatelů tvoří přílohu této 
smlouvy. 
7.6. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele a 
objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, přičemž 
rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 
 

VIII. Přechod nebezpečí škody na díle 
8.1. Zhotovitel nese nebezpečí poškození nebo zničení díla do předání a převzetí díla v souladu 
s ujednáním článku V. této smlouvy. 
8.2. Nebezpečí škody na provedeném díle přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí 
díla v souladu s ujednáním článku V. této smlouvy. 
 

IX. Přechod vlastnického práva k dílu 
9.1 Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel okamžikem úplného zaplacení ceny zhotoviteli 
v souladu s ujednáním článku III. této smlouvy. 

 

X. Odpovědnost za vady 
10.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému touto smlouvou. 
10.2. Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování, 
dodržování obecně závazných předpisů. 
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10.3. Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky 
a sankce. Bylo-li plněno vadně, bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel 
může pověřit odstraněním vad poddodavatele, ale i v takovém případě za odstranění vad 
odpovídá zhotovitel.  
10.4. Objednatel je zavázán sdělit písemně zhotoviteli své výhrady ke kvalitě díla do tří dnů poté, 
co objednatel dílo převzal. Tiskové nebo výrobní vady uvnitř kalendáře je možné reklamovat 
 i po tomto datu. 
10.5. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením pokynů daných mu objednatelem, 
jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval 
nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. 
 

XI. Sankční ujednání - smluvní pokuty 
11.1. V případě, že je zhotovitel v prodlení s dobou dodání díla nebo jeho části, je povinen 
zaplatit objednateli úrok z prodlení 2,00 % z ceny díla včetně DPH z nedodané části díla za každý 
i jen započatý den prodlení. 
11.2. V případě, že je objednatel v prodlení s platbou ceny, je povinen zaplatit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den 
prodlení. 
11.3. Smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu 
poddodavatele ve výši 1.000 Kč bez DPH za každý zjištěný případ. 
11.4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná smluvní strana nezávisle na jejím 
zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze 
vymáhat samostatně a v plné výši vedle smluvní pokuty a bez jakéhokoliv zohlednění již 
zaplacené smluvní pokuty. 
11.5. Všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě deseti dnů ode dne, kdy strana povinná 
obdrží písemnou výzvu k zaplacení smluvní pokuty od strany oprávněné. 
11.6. Při nesplnění kvality provedeného díla, v případě bude-li zjištěna jeho vada, tj. každá 
odchylka provedených prací oproti běžnému standardu, event. proti tomu, co bylo objednatelem 
prokazatelně objednáno, zavazuje se jí zhotovitel nejpozději do 10 kalendářních dnů odstranit, 
resp. dodat objednateli jiné shodné a bezvadné dílo a zaplatit taktéž sankci za prodlení 
dohodnutého termínu viz bod 4.1. Při zjištění nedostatků a nesplnění kvality díla budou závady 
bez zbytečného odkladu zaprotokolovány, protokol bude podepsán oběma stranami. 
11.7. Záruční doba na dílo je 24 měsíců. 

XII. Společná a závěrečná ustanovení 
12.1. Tato smlouva se řídí českým právem. Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo 
v souvislosti s ní budou rozhodovány věcně příslušným soudem.  
12.2. Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel zpracovává a shromažďuje osobní 
údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci 
práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou. Informace o zpracování 
osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách města (http://taborcz.eu/gdpr/ds-
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3081/p1=75246) nebo v písemné podobě na podatelnách Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, 
Husovo náměstí 2938). 
12.3. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně 
vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední činnosti,  
ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.  
12.4. Zhotovitele bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní 
poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem  
k veřejnosti.  
12.5. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, platí obecná ustanovení zákona č.89/2012, 
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se výslovně dohodly,  
že obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními nového občanského zákoníku. 
12.6. Na základě dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele přenést na třetí osobu úplně nebo zčásti práva a povinnosti, které  
pro zhotovitele vyplývají z této smlouvy. 
12.7. Nastanou-li u některé ze smluvních stran okolnosti bránící řádnému plnění závazků 
zřízených touto smlouvou, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.  
12.8. Změny této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou s projevy vůle smluvních stran  
na téže listině. Veškeré dodatky musí být chronologicky číslovány. 
12.9. Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem  
ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva, ke které se vztahuje 
povinnost uveřejnit ji v registru smluv, je platná ode dne podpisu jejími stranami a účinná  
ode dne jejího zveřejnění v registru smluv. Pro tento případ se smluvní strany dohodly, že správci 
registru smluv zašle smlouvu k uveřejnění objednatel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději  
do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.  
12.10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží  
po jednom vyhotovení.   
12.11. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si tuto smlouvu (včetně 
příloh) před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, s jejím 
obsahem (včetně obsahu příloh) souhlasí, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých 
údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem. 

O uzavření této smlouvy rozhodla rada města svým usnesením č. 853/13/19  ze dne 8. 7. 2019. 
 

V Táboře, dne…9. 7. 2019    V Praze, dne …17. 7. 2019   
  

Objednatel:      Zhotovitel:             
 -------------------------------     -------------------------------                             
             Město Tábor           xxx. xxx xxxxx 

            xxx. xxxxxx xxxxxx 
                     xxxxxxxx 


