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Smlouva o dílo

(uzavřená podle OZ Č. 89/2012 Sb. v platném znění).

Článek 1

Smluvní strany

1. Objednatel:

Moravské zemské muzeum

sídlem Zelný trh 6, 659 37 Brno

IČ:00094862,DIČ:CZ00094862

zastoupeno: náměstkem generálního ředitele Moravského zemského

muzea pro odbornou činnost, na základě pověření

osoba pověřená k věcnému plnění ze smlouvy:

paleontologického oddělení MZM, e-mail:

2.

ak.mal.

Zhotovítel:

Jan Knorr

Vrchlického 170/3

692 O I Mikulov

IČ: 15200264, DIČ: CZ52061 0330

Článek 2

Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této Smlouvy (dále jen Smlouva) je závazek zhotovitele na vlastní náklady

a nebezpečí provést pro objednatele dílo, specifikované v čI. 2.2. této smlouvy (dále jen dílo) a

závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou

cenu.

2.2. Dílem dle této Smlouvy se rozumí provedení základního restaurátorského zajištění

ze sbírek Geologicko-paleontologického oddělení a ze sbírek

Ústavu Anthropos specifikovaných v příloze Č. I, která tvoří nedílnou součást této

smlouvy. Pojistná hodnota obrazů určených k restaurování dle této smlouvy činí

2.3. Výchozí stav jednotlivých obrazů určených k restaurování dle odst. 2.2. tohoto článku

smlouvy a rozsah prací na každém z nich je uveden v restaurátorském záměru zpracovaném

objednatelem pro každý jednotlivý obraz.

2.4. Součástí díla je dále provedení fotografické dokumentace jednotlivých obrazů určených

k restaurování dle této smlouvy ve stavu před restaurováním a po restaurátorském zajištění.

Doba a

Článek

místo plnění

3

3.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést, dokončit a řádně předat kompletní dílo

uvedené v čI. 2 této smlouvy nejpozději do 30. 11.2019.

Zhotovitel je oprávněn předat dílo i před sjednaným termínem plnění. Přesný termínu dodání je

zhotovitel povinen avizovat nejméně 2 pracovní dny předem na e-mailovou adresu osoby za

objednatele pověřené, označené v záhlaví této smlouvy.

3.2. Zhotovitel obrazy určené k restaurování dle článku 2 odst. 2.2. této smlouvy převezme od

objednatele na adrese

a objednatel se zavazuje zhotoviteli obrazy na nichž má být dle této smlouvy



restaurátorský zásah proveden předat. O předání a převzetí obrazů určených dle Iém smlouvy

k restaurování bude mezi sm Iuvnímí stranami sepsán písemný předávací proloko I.

3.3. Smluvní strany se dohodly. že m í stem

3„4. Předáním díla se rozumí a řádněpředání převzetí dokončeného a úplného díla jako celku na

Lákladě písemného předávacího protokolu podepsaného opráv něnými zástupci obou smluvních

stran.

Článek 4

Cena díla

47] Cena Za řádně
provedené dílo se dohodou smluvních stran sjednává ve výši:

240,000,- Kč. korun bez DPH +Slovy Dvčslěčtyřicettísíc českých DPH v platné výši

4,2. Tato sjednané cena díla je konečná :v zahmuje veškeré výlohy výdaje a náklady vzniklé

zhotoviteli x souvislosti se zhotoven írn a předáním díla (včetně spotřebovane'ho materiálu.

daní a dalších nákladů na do místapoplatků. dopravu plnční apod.).

4.3. Cenu je zhotm itel oprávněn faktu mvat objednatelí po protokolárním předání dokončene'ho

díla
jako

celku dle článku 3 odsL 3.3. této smlouvy bez vad a nedndělků. Faktu ra musí mil

náležitosti daňového dokladu ve smyslu obecne závazných právních předpisů aje splatná do

30 dnů doručeníod jejího objednateli

4.4. Objednatel
nebude

poskytovat zhotoviteli zálohy.

Článek v:

Plnění díla

5.1. Zhotovitel zhotovení díla s odbornou,ie při povinen postupovat péčí. podle svých nejlepších

znalostí a schopností. a postupovat v souladu
pokyny objednatele a učinit veškerá opatřen í.,

aby se zabránilo poškození. zničení či 7tľátě nhrn 7ů určených dle čI 2 odst. 2.2. této smlouvy

k restaurování. V případě ne\ hodných pokynů objednatele ,ie zlmtov itel povinen nn

nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit. v opačném případě nese zhotovitel

Zeime'na odpovědnost za vady a za škodu. ktere' v důsledku nevhodných pokynů objednatele

objednateli a/ nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám
vznikly.

5.2. Zhotovitel odpovídá za 104 že dílo bude provedeno řádně a včas. v souladu s mnm smlouvou

a normami nebo obecně ktere' se napřípadnými technickými uznávanými požadavky.

provádění předmětného díla vztahují,

5.3. Objednatel je povinen posky1nout zhotoviteli při provádění díla veškeré informace ni podklady.

které má k dispozici a které j sou nezbytné pro
řádné

proveden í
díla.

5.4. Zanikne-li závazek
provést

dílo z důvodu na straně zhotovitele. je tento povinen nahradit

škodu. která mu tíIn vzniklaobjednateli

5.5. Zhotovitel odpovídá za vady. jež má dílo v dobějeho předání.

5.6. Zjevne' vady. ktere' budou zjištěny již při předání díla. je objednatel povinen uvést v protokolu

o předání ?il převzetí
dila. Ostatní

vady.
ktere' dílo mělo

již v době předání a které objednatel

nemohl zj istit ani při v)na|ožení odborné péče., je objednatel povinen oznám it zhotoviteli

bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Objednatel oznám í vady písemným ohlášením na e-

mailove' adrese zhotovitele uvedené v čl. l. této Smlouvy. Toto ohlášení objednatele bude

obsahovat zejména
označení Ftl popis vady, Zhotovitel je povinen objednatelcm reklamovanou

\'ad u díla odstranit do dvou týdnů od ohlášení. pokud se s objednatelein nedohodnejinak.

Článek 6



Sankční ujednání

6.1. l. Obě smluvní strany se dohodly, že:

6.1.1. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za

každý den prodlení s dokončením díla v termínu dohodnutém v čI. 3. této Smlouvy;

6.1.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každou vadu díla

a za každý započatý den prodlení s odstraněním vad díla oproti lhůtě sjednané v čI. 5

odst. 5.6. této smlouvy;

6.1.3..3. objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý

den prodlení s placením ceny díla v termínu dohodnutém v čI. 4. této Smlouvy.

6.2. Oprávněný ze smluvní pokuty uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou

u strany povinné na adrese pro doručování uvedené v záhlaví této smlouvy. Strana povinná je

povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od doručení takové výzvy.

6.3. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

Článek 7

Platnost smlouvy a způsob jejího ukončení

7.1. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran či odstoupením z důvodů uvedených

dále v této smlouvě.

7.2. Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit s účinností od okamžiku doručení písemného

oznámení o odstoupení objednateli, nesplní-Ii objednatel přes opakovanou písemnou žádost

zhotovitele svou povinnost poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, anebo neuhradí-Ii

cenu díla dle čI. 4 této smlouvy ani v náhradní přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě

zhotovitele.

7.3. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy s účinností od okamžiku doručení písemného

oznámení o odstoupení zhotoviteli, poruší-Ii zhotovitel závažným způsobem nebo opakovaně

svou povinnost, kterou mu ukládá smlouva.

7.4. V případě zániku smluvního vztahu se smluvní strany zavazují uhradit si navzájem veškeré

závazky, které si k datu zániku smluvního vztahu prokazatelně dluží.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

8.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této Smlouvy, se

řídí právním řádem České republiky.

8.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním,

výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnýrni

zástupci obou smluvních stran.

8.3. V případě změny sídla, místa podnikání, nebo doručovací adresy zhotovitele je zhotovitel

povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit objednateli. Pokud zhotovitel tuto povinnost

nesplní, platí pro doručování písemností adresa uvedená v čI. 1. této smlouvy.

8.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

jeho uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (smlouvy.gov.cz).

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy, kromě ustanovení, která obsahují

obchodní tajemství.

8.5. Smluvni strany prohlašují, že pokud si v souvislosti s plněnim povinnosti dle této smlouvy

vzájemně poskytnou osobní údaje fyzickych osob, zavazujíse tyto osobní údaje zpracovávat

výlučně pro plnění povinností dle této smlouvy a v souladu s nařízením Evropského

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzickych osob

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení



smerntce 95/46/EC ("GDPR") a obecně závaznými předpisy České republiky, zejména se

zákonem Č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů vplatném znění.

8.6. Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž obdrží 2 výtisky objednatel a 1 výtisk

zhotovitel.

8.7. Na důkaz souhlasu se zněním celé této smlouvy připojují obě smluvní strany své podpisy

V Srně dne 5.8.2019 V Srně dne 5. 8. 2019

Za Za zhotovitele:

mal. J an Knorr

na základě pověření

c=·"....""2 r~·I!lravSké zemské muzeum

659
IČ:00094862,DIČ:CZ00094862

37 Brno, Zelný trh 6

www.mzm.cz

2.


