
 

Č. j.: NPU-430/54807/2019 
Č. smlouvy: 3000H1190014 

 
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, zřízená rozhodnutím MK ČR č. j. 
11617/2002  
Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana, 
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333 
kterou zastupuje Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel územní památkové správy Č. Budějovice 
Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav 
územní památková správa České Budějovice  
nám. Přemysla Otakara II. čp. 34, 370 21 České Budějovice 
bankovní spojení: ČNB, č. ú.: 300003 – 60039011/0710 
dále jen „objednatel“ 
 
a  
 
Chocogastro, s. r. o. 
se sídlem: Pustiměř č. e. 54, 683 21 Pustiměř 
bankovní spojení: 1561517389/0800 
IČO: 25592424, DIČ: CZ25592424 
zastoupená XXXXXXXXX XXXXXXXXX  jednatelem společnosti 
osoba oprávněná jednat za zhotovitele: pracovníci obchodní centrály - XXXXXXXXX XXXXXXXXX nebo 
XXXXXXXXX XXXXXXXXX, kontaktní telefon: XXXXXXXXX  
dále jen „zhotovitel“  
 

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 
SMLOUVU O DÍLO 

 
I. Předmět smlouvy 

1. Tuto smlouvu uzavírají výše uvedené smluvní strany na základě nabídky zhotovitele 2019-212, 
kterou zhotovitel předložil na základě poptávky veřejné zakázky. Smluvní strany se dohodly,  
že závaznou část smluvních podmínek tvoří i poptávka objednatele a nabídka zhotovitele.  

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vyrobit a dodat na svůj náklad a nebezpečí objednateli 
3 100 ks čokolád podle nabídky 2019-212 za podmínek stanovených touto smlouvou.  

3. Grafické tiskové podklady budou dodány objednatelem na CD nebo prostřednictvím elektronické 
pošty ve formátu.pdf. 

 
II. Místo plnění 

 Místem plnění je Pražská 93, České Budějovice. 
 

III. Provádění díla a doba plnění 
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou - termín dodání je 15 pracovních dní - počítá se od 

následujícího pracovního dne po přijetí výzvy objednatele k plnění této smlouvy zhotovitelem  
a schválení tiskových dat objednatelem. 

2. Potvrzením o převzetí díla bude dodací list potvrzený objednatelem. Objednatel není povinen dílo 
převzít, nebude-li dodáno v požadovaném množství, jakosti či druhu provedení. 
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3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 
se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vad vzniklých vadným 
prováděním a provádění díla řádným způsobem. 

4. Zhotovitel se zavazuje dodat předmět smlouvy s minimální dobou trvanlivosti 30. 6. 2020. Záruka 
na kvalitu je poskytnuta jen za předpokladu dodržení předepsaných skladovacích podmínek: 
čokolády budou uskladněny v suchu při teplotě do 200C a chráněny před přímým slunečním 
zářením. Pro případ pozdější reklamace je u zhotovitele uložen referenční vzorek čokolád po dobu 
minimální trvanlivosti. 

5. Objednatel je povinen prohlédnout čokolády ihned po dodání na adresu Pražská 93, České 
Budějovice. Vady zjištěné při prohlídce zaznamená objednatel do dodacího listu a neprodleně 
bude informovat zástupce zhotovitele o této skutečnosti. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit bez prodlení a bezplatně zjištěné vady svých prací nebo dodávek 
nedohodnou-li se strany jinak, musí vady odstranit do 15 pracovních dnů.  

7. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla, anebo s odstraněním vady díla, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši jsou 0,05% z celkové nabídnuté ceny za každý 
den prodlení. 
 

IV. Cena plnění 
1.  Cena za kompletní dílo je 63.760,00 Kč bez DPH, DPH 15% je 9.114,00 Kč a DPH 21% je 630,00 Kč, 

celková cena vč. DPH je 73.504,00 Kč.  
2.  Cena za dílo bude fakturována dodavatelem po kompletním dodání díla a převzetí objednatelem 

do 3 dnů od dodání. Splatnost faktury bude 21 dnů od data vystavení faktury. Na faktuře bude 
rozepsán počet kusů, základ daně, DPH a celková cena včetně DPH. 

3.  Fakturační údaje objednatele: 
Národní památkový ústav 
Valdštejnské nám. 162/3 
118 01 Praha 1 
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333  
doručovací (fakturační adresa): 
Národní památkový ústav, 
Územní památková správa v Českých Budějovicích 
Nám. Přemysla Otakara II. 121/34 
370 21  České Budějovice 

4.  Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
5. Výše uvedená cena je maximální přípustná. Uvedená cena je cenou konečnou a zahrnuje všechny 

náklady spojené se zhotovením díla a jeho dopravou objednateli. 
6. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle 

příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, dále musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti, jinak je objednatel 
oprávněn jej vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový s novým termínem splatnosti. 
V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

7. Objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu, 
jestliže se zhotovitel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem dle 
zákona o dani z přidané hodnoty. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není vedena v registru 
nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu 
pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup 
dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že se Zhotovitel 
stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli neprodleně 
 



 

(nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala) na email objednatele 
uvedený v hlavičce této smlouvy. V případě porušení oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši částky odpovídající výši DPH připočtené 
k celkové ceně díla. 
 

V. Závěrečná ujednání  
1. Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty u soudu ve smyslu 

§ 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní pokuty 
dle této smlouvy jsou splatné do 21 dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé smluvní 
straně. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu 
smluvní pokuty ani škody není nikterak dotčen odstoupením od smlouvy. 

2. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého i nesplatného nároku na zaplacení smluvní pokuty 
proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části. 

3. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom 
totožném vyhotovení. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato 
smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na 
vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů. 

5. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

6. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.  
7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté 

omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy. 
8. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách 

www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“. 
 

 
 
V Českých Budějovicích dne 1. 8. 2019 V Pustiměři dne 31. 7. 2019 
 
Objednatel:      Zhotovitel:                                            
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.                                  XXXXXXXXX XXXXXXXXX  
ředitel ÚPS České Budějovice   jednatel společnosti 

http://www.npu.cz/

