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památkový Listav,
Nérodnl
Nérodni
památková spra’va
pama’tkow
Národní pamétkovy’l
l’JzemnI'
pama’tkové
ústav, ﬁzemm’
spréva
územnípamétkové
správa na Sychrové
Sychrově
Zémek
Zámek Sychrov
463 44
Sychrov 3,
3,463
44 Sychrov
Sychrov
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kontaktní osoba:
osoba:
osoba: —
kontaktm’

jen,,objednatel")
(dá le jen
(da’le
(déle
,,objednatel”)
a

Darina
Smetankové,
Darina Smeta’nkové,
Kladenska
Smetánková, Kladenské
Kladenská 18,
252 68
StFedokluky
18,252
68 Stredokluky
Středokluky
driitelka
držitelka licence MK CR
521/97 2e
ČR6].
ze dne 21.
čj.521,/97
ledna 1997
2,J,.ledna
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tČo: 12380245
tzgsoz+s
bankovm’
bankovnl’
spojem’:
bankovní spojeni:
spojení: —
jen,,zhotovitel
(dá le jen
(dale
(déle
")
,,zhotovite|")
,,zhotovitel”)

jako smluvni
jako
smluvnl
strany uzavfely
smluvnístrany
uzavrely
uzavřely vv souladu
zakonem
89/2012 Sb.,
souladu se
se zékonem
zákonem 6.
zakonl’k,
č.89/2012
Sb., obéanskv
znénl
občanský zékonl’k,
zákoník, ve
ve znéni
znění
pozdějšíchpredpisﬁ,
předpisů, nl'ie
pozdéjél’ch
pozdéj§ich
niie
mésice
nížeuvedeného
uvedeného dne, mésn’ce
měsíce a roku
roku tuto
tuto
smlouvu
smlouvu o
o dI’lo:
díIo:
I.l. Pfedmét
Predmét
Předmět smlouvy
smlouvy —
určenídila
díla
- uréeni
je dprava
1.
1. Predmétem
Předmětem této
této smlouvy
podmínek, za
smlouvy je
podminek,
úprava podmlnek,
ktery'lch
za ktery’lch
provede pro
kterých zhotovitel
zhotovitel provede
pro objednatele
objednatele
nésledujici
následující dI’lo:
kompletm’
dílo: kompletnl’
kompletní restaurovéni
restaurovani
restaurování rozmérného
portrétu cisare
rozměrného portrétu
cisaFe
Franti§ka
císaře Frantiéka
Františka I.l, vsazeného
vsazeného do
do
bl'lého
bl’lého
(inv. é.
bíléhorému
rámu se zlacenim
pro expozici
zlacením (inv.
CLOO415)
č.CL00415)
CL00415) pro
expozici na 52
Ratibořice.
SZ Ratiborice.
2.
2. Zhotovitel
Zhotovitel se
provést dl’lo
se zavazuje
zavazuje provést
Fadné,
dílo Fédné,
řádně, kvalitné
kvalitně aa véas.
včas. Objednatel
Objednatel se
se zavazuje
zavazuje Fédné
řádně
zhotovené
převzít a véas
zhotovené dilo
včas zaplatit
podle této
dílo prevzit
zaplatit cenu sjednanou
sjednanou podle
této smlouvy.
smlouvy.
jeho East
3.
dl'lo
3. Je-Ii
Je-li dllo
éést
dílo Ei
autorskym
Čijeho
část autorsk
autorským dilem
dílem ve
ve smyslu
poskytuje zhotovitel
smyslu autorského
autorského zékona,
zákona, poskytuje
zhotovitel
objednateli
objednateli licenci
licencivv rozsahu
pro Fédné
rozsahu nezbytném
nezbytném pro
Fadné
uil’vani
řádné uil’véni
dl’la.
užívánídíla,

!l.

II.
ll.

plnění aa dal§i
Doba
Doha
Doba aa misto
podmínky
pl'néni
místo plnéni
podml'nky
dalšípodml’nky

1.
1. Zhotovitel
Zhotovitel se zavazuje
zavazuje zhotovit
předat objednateli
zhotovit dl’lo
dílo aa Fédné
řádně predat
objednateli nejpozdéji
nejpozději do
do 31.
31. Eervence
července 2022
2022
na adrese
adrese objednatele
objednatele uvedené v zéhlavi
této smlouvy.
záhlavítéto
smlouvy.
předání aa zpétné
predani
2.
2. Pro
Pro predéni
převzetí dI’la
zpětné prevzeti
dl’la
díla bude
bude mezi
mezi smluvm’mi
smluvními stranami
protokol oo predani.
předání.
sepsén
stranami sepsan
sepsán protokol
predé’ni.
Objednatel
Objednatel dl’lo
povinen prevzit,
dílo nenl'
není povinen
převzít, nebude-li
nebude—li
jakosti 'éi
dodéno
nebude-li dodano
dodáno vpoiadovaném
v požadovanémmnoistvi,
množství, jakosti
'Ei
či
provedení.
druhu
druhu provedeni.
3.
3. Smluvnl
Smluvni
Smluvní strany
strany sjednaly,
sjednaly, ie
mé
že Objednatel
objednatel ma
má nad
nad rémec
rámec ustanovenl’
ustanovem’
ustanovení § 2605
2605 obéanského
občanského zakoniku
zékoniku
zákoníku
lhﬂtu
po
lhﬁtu
lhŮtu 7 dm’,
dnf,
dnÍ, po kterou
kterou mﬁie
můžena zhotoviteli
zhotoviteli nad ramec
rémec
rámec zékona
déle
zákona dale
dále uplatﬁovat
uplatňovat zjevné
zjevné vady
vady dila.
díla.
4.
4. Zhotovitel
Zhotovitel odpovidé,
odpovídá, ie
jeho prevzeti
že sisi dI’lo
dílo zachova’
zachová uiitné
po jeho
užitnévlastnosti
vlastnosti ii po
převzetí aa poskytuje
poskytuje
jakost dila
objednateli
objednateli zéruku
záruku za
2a
za jakost
mésicCI
díla vdélce
v délce 24
24 mésicﬂ
měsícůode
předání dila.
predam’
ode dne
dne predéni
dI’la.
díla. Zéruéni
Záručnídoba
doba na
reklamovanou
reklamovanou éést
East
dI’la
po dobu
Část dl’la
díla nebéii
počínajícídnem
neběžípo
dobu poéinajfcr’
uplatnéni
dnem uplatném’
uplatnění reklamace
reklamace aa konéici
končícídnem
dnem
odstranéni
odstranění vady.
vady,

5.

povinen odstranit
Zhotovitel
prodleníaa bezplatné
je povinen
Zhotovitelje
odstranit bez prodleni
bezplatně zjiéténé
prací nebo
zjištěné vady
vady sch
svých praci
nebo dodévek
dodávek
jinak,
(nedohodnou-li
(nedohodnou-li se
pracovních dnﬁ).
se stranyjinak,
strany
musi
vady odstranit
musívady
odstranit do
do 5 pracovnich
dnů).

6.

případě prodleni
prodlení zhotovitele
provedením dl’la,
je zhotovitel
V
V pﬁ’padé
zhotovitele s provedenim
díla, anebo
anebo s odstranénim
odstraněním vady
vady dl’la,
díla, je
zhotovitel
povinen uhradit
pokutu ve
povinen
uhradit objednateli
objednateli smluvnl’
smluvní pokutu
ve vy’léi
výši 100
].00 K6,
Kč, a to
za kaidy
jen zapoéatf/
to za
každý byt'
byť iijen
započatý den
den
prodlení,
prodleni.

1,.

platební podminky
podmínky
Ill.
lll. Cena
Cena a platebni
je 280.825,—
je
plátcem DPH.
Celkové
Celková cena
cena dila
díla je
280.825,- Kc":
Kč bez
DPH, zhotovitel
zhotovitel nenl’
není plétcem
bez DPH,
DPH. Sjednané
Sjednaná cena
cena dl’la
díla je
jakož iiveškeré
provedení aa dodéni
koneéné
konečná aa nepfekroéitelné
nepřekročitelná aa zahrnuje
dila, jakoi
veékeré vylohy,
zahrnuje provedeni
dodánídíla,
výlohy, vydaje
výdaje a
je moiné
předáním dl’la.
na’klady
náklady vzniklé
vzniklé zhotoviteli
zhotoviteli vv souvislosti
Změna ceny
souvislosti se
se zhotovenim
zhotovením aa pfedénim
díla. Zména
ceny je
možná
pouze na
písemnéhododatku
platnými prévnimi
právními pfedpisy
předpisy (zejm.
(zejm, zékonem
pouze
na zékladé
základě pl’semného
dodatku a v souladu
souladu s platmi
zákonem
oo zadévéni
veřejných zaka’zek).
zadávání veFea/ch
zakázek). Objednatel
Objednatel umoini
umožnízhotoviteli
zhotoviteli ii dﬂéi
dílčífakturaci
fakturaci za
za éést
část
(faktura)
provedených praci.
prací. Posledni
po odevzdém’
provedenVch
Poslední daﬁovv
daňový doklad
doklad (faktura) bude
bude vystaven
vystaven ai
až p0
odevzdání hotového
hotového
dila.
díla,
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Dar'wovy'l
Daňový doklad
musí obsahovat
všechny na’leiitosti
náležitosti Fédného
řádného déetniho
doklad musi
obsahovat v§echny
účetníhoaa daﬁového
daňového dokladu
dokladu dle
dle
příslušných prévnich
právních pFedpisﬁ,
předpisů, zejméha
přidané h‘Odnoty,
pﬁslu§n9ch
zejména zékona
zákona é.
č.235/2004
235/2OO4 Sb., 0
o dani
dani z pFidané
hodnoty, ve
jinak je
je
pozdějšíchpFedpisﬁ,
předpisů, déle
zném’
znění pozdéjél'ch
dále musi
musí splﬁovat
splňovat smlouvou
smlouvou stanovené
stanovené néleiitosti,
náležitosti, jinak
jej vrétit
je poté
poté povinen
povinen vystavit
Objednatel
vystavit novy'l
objednatel opra’vnén
oprávněn jej
vrátit stim,
s tím, ie
že zhotovitel
zhotovitel je
nový sno
s novým
případě neni
prodleníss 0hradou.
terminem
Objednatel vv prodleni
termínem splatnosti.
splatnosti. V
V takovém
takovém pFI’padé
neníobjednatel
úhradou.
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je oprévnén
provést zaji§t’ovaci
příslušnéhofinanéniho
Objednatel
oprávněn provést
zajišťovacídhradu
Objednatel je
úhradu DPH
DPH na
na ﬂéet
účetpﬁsluéného
finančníhoOFadu,
úřadu,
jestliže
plnění
plátcem
jestliie se
se zhotovitel
zhotovitel stane
stane ke
ke dni
dni uskuteénéni
uskutečnění zdanitelného
zdanitelného plnéni nespolehliv
nespolehlivým plétcem dle
přidané hodnoty.
zékona
zákona o
o dani
dani z pFidané
hodnoty.
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prohlašuje, 2e
podpisu smlouvy
Zhotovitel
plátcem DPH
Zhotovitel prohlaéuje,
že ke
ke dni
není nespolehliv
dni podpisu
smlouvy nem’
nespolehlivým plétcem
DPH dle
dle §§ 106
106
přidané hodnoty,
platném znénl’,
zékona
zákona é.
č.235/2004
235/2OO4 Sb.,
Sb., 0
o dani
hodnoty, vv platném
dani zz pFidané
znění, aa nenl’
není vedena
vedena vv registru
registru
plátců DPH.
pro 0?:e
nespolehlivych
nespolehlivých plétcﬂ
DPH, Zhotovitel
Zhotovitel se
se déle
dále zavazuje
zavazuje uvédét
uvádět pro
účelybezhotovostm’ho
bezhotovostního
jsou sprévcem
převodu pouze
pouze (Jéet
pFevodu
účetEi
čiUEty,
účty,které
které jsou
správcem dané
daně zveFejnény
zveřejněny zpﬁsobem
způsobem umoiﬁujicim
umožňujícím
přístup dle
délkovV
přidané hodnoty,
platném znéni.
dáIkový pFI'stup
dle zékona
zákona E.
č.235/2004
235/2OO4 Sb.,
Sb., 0o dani
dani zz pFidané
hodnoty, vv platném
znění. V
V
je
případě,
plátcem
povinen
pﬁpadé, 2e
Zhotovitel stane
že se
se Zhotovitel
stane nespolehlivY/m
nespolehlivým plétcem DPH, je povinen tuto
tuto skuteénost
skutečnost oznémit
oznámit
(nejpozději do
pracovních dnﬁ
objednateli
neprodleně (nejpozdéji
do 33 pracovnich
objednateli neprodlené
dnů ode
ode dne,
dne, kdy
kdy tato
nastala)
tato skuteénost
skutečnost nastala)
porušeníoznamovaci
na
na email
email objednatele
objednatele uvedenv
uvedený vv hlaviéce
hlavičce této
této smlouvy.
smlouvy. VpFI’padé
V případě poru§eni
oznamovací
povinnostije
povinen uhradit
pokutu ve
povinnosti
je zhotovitel
zhotovitel povinen
uhradit objednateli
objednatelijednorázovou
jednorézovou smluvni
smluvní pokutu
ve vy'léi
výši (:éstky
částky
připočtené k celkové
OdVl’dajl’CiVVﬁ
odpovídajícívýšiDPH
DPH pi‘ipoétené
díla.
celkové cené
ceně dila.

IV.
závěrečná ustanovenl’
lV. Spoleéné
Společná a zévéreéna’
ustanovení
prava
~~—~ A—Wﬁdtevmémvéhwmnm'itatmpﬁméEnOU‘W§fsmmm'i
pokuty usorrdu ve smyslu
1,;
Ztrotovite}se vzďává wého
namítat nepřirrrĚřenou výši smluvní pokutvtrsoudmsmystu“
pozdějších pfedpisﬁ.
předpisů. Smluvnf
pokuty
§ 2051
2051 zékona
zákona 6.
ve znénf
č,89/2012
89/201,2 Sb.,
Sb., obéansky
občanský zékonik,
zákoník, ve
znění pozdéjéich
Smluvní pokuty

2,

3,
4.
4.

jsou splatné
písemného vydétovém’
dle
smluvni
2'J, dm']
dle této
této smlouvy
smlouvy jsou
splatné do
do 21
dnů od
od pisemného
vyúčtováníodeslaného
odeslaného druhé
druhé smluvní
pokuty
strané.
straně. Uhrazenim
Uhrazením smluvnl'
smluvní pokuty nenl’
není dotéen
dotčen nérok
nárok na
na na’hradu
náhradu ékody.
škody. Nérok
Nárok na
na dhradu
úhradu
pokuty ani
smluvni
smluvní pokuty
ani §kody
škody nenl'
není nikterak
nikterak dotéen
dotčen odstoupenl’m
odstoupením od smlouvy.
smlouvy.
je oprévnén
provést zépoéet
pokuty
Objednatel
zápočet svého
nesplatného néroku
Objednatel je
oprávněn provést
svého i nesplatného
nároku na zaplacem’
zaplacení smluvnl’
smluvní pokuty
jeho
proti néroku
proti
ceny dl’la
nároku zhotovitele
zhotovitele na zaplaceni
zaplaceníceny
díla nebo
nebo jeho éésti.
části.
jednom
po jednom
Tato
Tato smlouva
ve dvou
vyhotoveních. Kaidé
Každá ze
ze smluvnich
smlouva byla sepséna
sepsána ve
dvou vyhotovenl'ch.
smluvních stran
stran obdriela
obdržela po
totoiném
vyhotoveni.
vyhotovení.
totožném
platnosti aa liéinnosti
podpisu obéma
Tato
Tato smlouva
nabývá platnosti
účinnostidnem
dnem podpisu
oběma smluvnimi
smluvními stranami.
stranami. Pokud
Pokud tato
tato
smlouva nabWé
povinnosti uvefejnéni
podmínkách
podléhá povinnosti
smlouva
340/2015 Sb.,
uveřejnění dle
dle zékona
zákona é.
č.34O{2OI5
Sb., 0o zvléétm’ch
zvláštníchpodminkéch
smlouva podléhé
(zákon o
registru smluv
registru smluv),
déinnosti
téchto smluv
některýčh smluv,
smluv, uveFejﬁovénI’
uveřejňovánítěchto
smluv a o
o registru
smluv (zékon
o registru
smluv),
účinnostinékterVCh
její uveFejnéni
uveřejnění zajisti
zajistí Objednatel.
objednatel. Smluvni
strany berou
berou na
nabude
nabude Uéinnosti
účinnostidnem
dnem uveFejnéni
uveřejnění a jeji
Smluvní strany
předmětem zveFejném’
právních pfedpisﬁ.
předpisů.
jinych prévnl'ch
můžebyt
zveřejnění i dle
dle jiných
védomi,
vědomí, ie
že tato
tato smlouva
smlouva mﬁie
být pfedmétem

jako osoba
5.
Smluvnl'
5. Smluvni
Smluvní strany
strany se
se zavazuji
zavazují spolupﬁsobit
povinná vv souladu
spolupůsobit jako
osoba povinné
é.
320/2001
souladu se
se zékonem
zákonem 63.
č.32o/2oo1,
5b.,
Sb.,
Sb., 0o finanéni
finančníkontrole
veFejné
kontrole ve
sprévé
ve veřejné spra’vé
(zákon oo finanEm’
néktery’lch
správě aa oo zméné
změně néktery'lch
zékonﬂ
něktených zékonﬁ
finanEnI’
finanční
zákonů (zékon
kontrole),
pozdějšíchpFedpisﬁ.
kontrole), ve
předpisů.
ve znéni
znění pozdéjél’ch
pfedpisﬁ.
je moino
6.
6. Smlouvu
Smlouvu je
písemnými Eislovanymi
možno ménit
měnit éi
či doplﬁovat
pl’semnymi
éislovanymi
doplňovat Whradné
výhradně pl’semai
číslovanýmidodatky.
dodatky.
prohlašují,
7.
Smluvnl’
Smluvm’
strany
7. Smluvní strany prohlaéujl’, 2e
podle své
pravé aa svobodné
že tuto
prosté
tuto smlouvu
smlouvu uzavFely
uzavřely podle
své pravé
svobodné vﬁle
vůle prosté
omylﬂ,
omylﬁ,
omylů, nikoliv
plněnídle
ie
nikoliv v tisni
tísni a 2e
plném’
dle této
že vzéjemné
vzájemné plnéni
této smlouvy.
smlouvy.
jsou ze
8.
Informace
8. lnformace
lnformace kochrané
osobnl’ch
udajﬁ
k ochraně osobnich
osobních Odajﬁ
údajůjsou
ze strany
strany NPU
NPÚ uveFejnény
uveřejněny na
na webch
webových strénkéch
stránkách
.o”
www.ngu.cz
www.npu.cz vv sekci
,,Ochrana osobnl’ch
sekci,,Ochrana
ﬂdajﬁ”.
.
osobních udaJu
údajů".
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