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SMLOUVA O DÍLO

podle § 536 a nás!, zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Smluvní strany

Město Kolín
se sídlem: Karlovo náměstí 78, 28012 Kolín I. 

00235440 

CZ00235440
zastoupena: Mgr. et Bc. Vítem Rakušanem, starostou

(dále jen „objednatel")

IČ:
DIČ:

a

Jan Figar
se sídlem: Tři Dvory 58,280 02 Kolín 

71609857
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.; č.ú.: 909 896 013 / 0800 

(dále jen „zhotovitel")

IČ:

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku podle § 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo.

Článek I. 

Předmět plnění

1) Předmětem plnění této smlouvy je natáčení a výroba reportáží a klipů (dále jen „reportáž") a 

zajistit jejich publikování prostřednictvím služby Internetové televize RasTV.

2) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k výrobě reportáží a k jejich následnému předání 

objednateli v tomto rozsahu.

počet reportáží: na základě objednávky učiněné objednatelem 

délka reportáže 1-5 minut 

kvalitní střih 

titulky
komentář na profesionální úrovni 

technické parametry reportáží:

Video: kodek - MPEG-4, rozlišení - 720x405 16:9 Widescreen, Interlaced 

Audio: MPEG-4 AAC 256kbit, 48kHz 

Kontejner: ,mp4

a)

b)

c)

d)

e)

3) Zhotovitel se dále zavazuje po odsouhlasení finální verze reportáže objednatelem publikování 

reportáže prostřednictvím služby RasTV. Zhotovitel nese plnou zodpovědnost za řádné užívání 
přihlašovacího jména a hesla k ovládání služby RasTV.

4) Zajišťování závazků vyplývajících z této smlouvy a jejich vzájemnou spolupráci při jejím 

naplňování, bude za objednatele zajišťovat pověřený zástupce, a to Ing. Gabriela Malá.



Objednatel je oprávněn pověřeného zástupce změnit, tato změna je závazná poté, co bylo druhé 

smluvní straně doručeno písemné oznámení o této změně.

Článek II. 

Výchozí podklady

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění činností dle předmětu této smlouvy bude respektovat 

požadavky a zadání objednatele.

Článek III. 

Doba plnění

1) zhotovitel se zavazuje provádět činnosti v rozsahu článku I. této smlouvy v těchto termínech:

• natáčení reportáže - dle požadavku objednatele

• výrobu reportáže - do 10 dnů od natáčení

• publikování reportáže - do 2 dnů od odsouhlasení objednatelem, přičemž objednatel 
je povinen připomínkovat dílo do 2 dnů od obdržení reportáže od zhotovitele.

2) Objednatel se zavazuje vytvořit podmínky pro to, aby zhotovitel mohl činnosti v rozsahu článku I. 

této smlouvy řádně a včas splnit a za uvedené činnosti zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
3) Plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele 

dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není 

objednatel v prodlení se splněním předmětu plnění.

Článek IV. 

Cena za dílo

Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu za dílo v rozsahu článku I. této smlouvy částku ve výši 1500 - Kč 

(slovy; tisíc pět set korun českých) včetně DPH za každou reportáž publikovanou prostřednictvím 

internetové televize RasTV,

Článek V. 

Smluvní pokuty

V případě, že zhotovitel nedodrží termíny stanovené včl. III. odst. 1) této smlouvy, je tento povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý, byť jen započatý den prodlení.

Článek VI.

Způsob a forma placení

1) Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla specifikovanou ,v článku IV. této smlouvy vždy za každý 

uplynulý kalendářní měsíc.
2) Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo na základě faktury, která bude splňovat náležitosti 

daňového dokladu a předmětu plnění.
3) V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je 

objednatel oprávněný vrátit jí zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí 

lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

4) Lhůta splatnosti faktury je 21 dní od doručení.
5) V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou faktury více jak jeden měsíc, má právo 

zhotovitel od uzavřené smlouvy odstoupit.



článek VII.

Ostatní ustanovení

1) Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o průběhu činností zajišťovaných touto

smlouvou.
2) Zhotovitel bude při provádění činností podle čl. I. této smlouvy postupovat s odbornou péčí.

Svoji činnost bude zhotovitel vykonávat v souladu se zájmy objednatele a podle jeho pokynů a

dohod.
3) Jestliže dohody uzavřené podle předchozího odstavce, mají vliv na předmět nebo termín splnění

závazku, musí být součástí této dohody i způsob úpravy ceny. Takováto dohoda je podkladem

pro vypracování dodatku k této smlouvě.

4) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnost v rozsahu čl. I této smlouvy.

Specializované činnosti je zhotovitel oprávněn nechat zpracovat třetí osobou jako

subdodavatelem. Za odbornost a provedenou práci subdodavatele odpovídá zhotovitel v plném

rozsahu.

5) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud by zhotovitel hrubým způsobem porušoval

povinnosti, které mu z této smlouvy plynou.

Článek Vlil.

Závěrečná ustanovení

1) Smlouva je uzavřena na dobu určitou jednoho roku ode dne sjednání této smlouvy. V případě, že

nedojde ze strany objednatele nebo zhotovitele za trváni smlouvy k písemné výpovědi smlouvy

ve lhůtě třiceti dní předcházející skončení smlouvy Jejím uplynutím, má se za to, že smlouva je

sjednána opět na dobu určitou na obdobi následujícího roku. V následujících letech platí toto

ustanovení o trvání smlouvy obdobně.

2) Smlouvu lze vypovědět doručením výpovědi druhé smluvní straně, přičemž výpovědní lhůta je

jeden měsíc a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího, ode dne doručení výpovědi druhé

smluvní straně.

3) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4) Změny této smlouvy lze činit pouze formou písemných dodatků, které budou podepsány oběma

smluvními stranami.

5) Práva a povinnosti touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.

513/1991 Sb., obchodní zákoník.

6} Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

06 -06- 2012 06 -06- 2012
v Kolíně dne V Kolíně dne

Město Kolín

objednatel


