
Rámcová dohoda o dílo č.
2019/1359/KP

(číslování objednatele)

Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:

osoba oprávněná jednat ve věcech jednotlivých zakázek: Mgr. Ilona Binhacková - vedoucí Odboru 
Kancelář primátora, e-mail:
(dále jen „objednatel" nebo „zadavatel")

Zhotovitel:
se sídlem: 
zastoupený:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č.ú.:
zapsána v OR:

osoba oprávněná jednat ve věcech jednotlivých zakázek:
_______ Petr Novák________ , e-mail:

(dále jen „zhotovitel")

na základě výsledků zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Vydávání měsíčníku 
Kladno" uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
a s odkazem na přiměřené použití zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném 
znění (dále jen „zákon") tuto

rámcovou dohodu - smlouva o dílo
(dále též jen „smlouva"):

VLTAVA LABE MEDIA a.s.
U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5 
Mgr. Jakub Žvejkal 
01440578 
CZ01440578

B 18970 vedená u Městského soudu v Praze

Statutární město Kladno
nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno 
Ing. Dan Jiránek, primátor 
00234516 
CZ00234516

I.

Předmět plnění
1. Předmětem této smlouvy je sjednání podmínek týkajících se jednotlivých opakujících se 

veřejných zakázek na zhotovení díla - 1 čísla měsíčníku Kladno (vždy 11 různých čísel za 
kalendářní rok v nákladu 32.000 ks) a jeho distribuci zhotovitelem na místa určená 
objednatelem. V roce 2019 bude počet vydání měsíčníku za tento rok závislý na datu 
účinnosti smlouvy.

2. Předmětem jednotlivé veřejné zakázky jsou korektury a jejich zapracování, tisk, dokončení a 
distribuce 1 čísla měsíčníku Kladno (v nákladu 32.000 ks, kdy půjde o 11 různých čísel za 
kalendářní rok), a to vždy dle požadavků objednatele specifikovaných v objednávce 
objednatele zaslané zhotoviteli. V roce 2019 bude počet vydání měsíčníku za tento rok závislý 
na datu účinnosti smlouvy
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3. Předmětem jednotlivé veřejné zakázky může být i kompletní grafické zpracování, zapracování 
korektur do grafické podoby a předtisková příprav (DTP) 1 čísla měsíčníku Kladno. Zda bude 
či nebude toto plnění požadováno, vychází z aktuálních potřeb zadavatele s tím, že zadání 
jednotlivých zakázek je blíže specifikováno v čl. II této smlouvy.

4. Plnění zhotovitele se uskuteční podle výrobního harmonogramu, který bude zahrnovat i 
termíny distribuce a který pro každý kalendářní rok zvlášť zpracuje zhotovitel vždy nejpozději 
k 31. listopadu předchozího kalendářního roku, na který je výrobní harmonogram zpracován, a 
projedná ho s objednatelem. Návrh výrobního harmonogramu na rok vyhodnocení veřejné 
zakázky, z níž vychází tato rámcová dohoda, zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 5 
dnů (slovy: pěti dnů) od data účinnosti smlouvy.

5. Plnění zhotovitele dále zahrnuje provedení všech činností souvisejících, jejichž bezvadné 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

6. Celková cena zakázek/objednávek (rámec finančního závazku objednatele) realizovaných na 
základě této smlouvy je omezena částkou 4.800.000 Kč bez DPH (slovy: čtyři miliony osm set 
tisíc korun českých).

II.
Zadání jednotlivých zakázek

1. Plnění požadované v rámci jednotlivé zakázky (dále jen „zakázka") objednatel definuje formou 
písemné výzvy k poskytnutí plnění - objednávkou. Výzva k poskytnutí plnění - objednávka - je 
vždy písemná a jsou v ní vždy vyspecifikovány konkrétní formy plnění. Zejména pak to, zda je či 
není požadováno kompletní grafické zpracování, zapracování korektur do grafické podoby a 
předtisková příprava (DTP) podle čl. I odst. 3 této smlouvy. V případě požadavku na kompletní 
grafické zpracování, zapracování korektur do grafické podoby a předtisková příprava (DTP) je 
v objednávce zadavatelem konkrétně stanoven i časový harmonogram této formy 
požadovaného plnění.

2. Zhotovitel výzvu k poskytnutí plnění písemně potvrdí a po zveřejnění v registru smluv dojde 
k nabytí účinnosti smluvního vztahu.

III.

Trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 31. 12. 2022; ujednání odst. 2 tohoto článku tím 

není dotčeno. Podmínky sjednané v této smlouvě budou platit pro všechny smluvní vztahy 
sjednané v době trvání této smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem.

2. Tato smlouva se ukončuje uzavřením smlouvy na zakázku, jejíž cena spolu s cenou všech 
předchozích zakázek sjednaných dle této smlouvy založí nárok zhotovitele na zaplacení ceny 
za dílo v celkové výši 4.800.000 Kč (slovy: čtyři miliony osm set tisíc korun českých) bez DPH. 
Tím nejsou dotčena ujednání o ostatních způsobech skončení této smlouvy.

IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést korektury, vytisknout a následně 
dokončit, distribuovat, případně zajistit dle konkrétní objednávky další operace (balení, vklady na 
pozici, bez pozice vlepování, grafické zpracování, DTP atd.), v množství, jakosti a provedení titul 
„Měsíčník Kladno" podle specifikace, která je zohledněna v Příloze č. 1 této smlouvy. Dílem se 
dle této smlouvy rozumí periodická produkce titulu „Měsíčník Kladno" (dále jen „dílo").

2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil s podklady poskytnutými 
v rámci veřejné zakázky s názvem „Vydávání měsíčníku Kladno" a tyto považuje pro plnění 
díla za dostatečné a vyhovující. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem 
a povahou díla, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k řádnému provedení díla.
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3. Obdrží-li zhotovitel objednávku na poskytnutí plnění dle smlouvy, tedy na realizaci zakázky, je 
povinen ji potvrdit nejpozději následující pracovní den po obdržení.

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli výrobní podklady pro jednotlivý tisk v termínech 
dohodnutých s objednatelem uvedených ve výrobním harmonogramu.

5. Zhotovitel se zavazuje vyrobit jednotlivé dílo včas a řádně zajistit distribuci.

6. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu objednatelem pouze k provedení díla 
dle smlouvy.

7. Objednatel se zavazuje dílo převzít a za dílo zaplatit dohodnutou cenu dle čl. V smlouvy.

V.

Cena

1.

2.

Cena kompletního grafického zpracování včetně zapracování korektur do grafické podoby a 
předtiskové přípravy (DTP) jedné tiskové strany měsíčníku podle čl. I odst. 3 bez DPH činí 5Q0 
Kč, DPH je1.05Kč a cena celkem včetně DPH pak60.5Kč. Cena je stanovena dohodou smluvních 
stran jako pevná a nejvýše přípustná.
Cena díla, resp. cena za 1 vydání měsíčníku podle čl. I odst. 1 a čl. I odst. 2 této smlouvy, byla 
stanovena dohodou smluvních stran jako pevná, nejvýše přípustná a zahrnující veškeré náklady 
na předmět díla podle čl. I odst. 1 a čl. I odst. 2:

Cena díla:

1 číslo (32.000 ks ) - 16 stran bez DPH činí
DPH
cena celkem vč. DPH

1 číslo (32.000 ks ) - 24 stran bez DPH činí
DPH
cena celkem vč. DPH

1 číslo (32.000 ks ) - 32 stran bez DPH činí
DPH
cena celkem vč. DPH

92 078 kč
'l9 336 ****** Kč 
111414 kč

121 030.........kč
.25 416.........Kč
146 447.........kč

143 546 . . Kč
.30.145......Kč
173 691.......kč

3. Součástí sjednané ceny podle čl. V odst. 1 a čl. V odst. 2 jsou veškeré práce a dodávky, 
poplatky, náklady na dopravu a jiné náklady nezbytné pro řádné provedení díla; cena obsahuje i 
zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů.

4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 2620 odst. 2 občanského zákoníku na 
sebe přebírá nebezpečí změny mimořádných okolností na cenu díla podle čl. V odst. 1 a čl. V 
odst. 2.

VI.
Platební podmínky

1. Splatnost faktur je 14 dnů od data doručení objednateli. Faktura musí splňovat náležitosti 
daňového dokladu dle platné legislativy (zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
v platném znění). Zhotovitel není oprávněn tuto fakturu - daňový doklad vystavit dříve než bude 
dílo řádně zhotoveno a předáno objednateli bez vad a nedodělků. Příslušná částka se považuje
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za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet zhotovitele.

2. Ke sjednané ceně je zhotovitel oprávněn účtovat DPH ve výši dle platných předpisů době vzniku 
daňové povinnosti.

3. Výhrady k fakturované částce, odpovídá-li schválené ceně, nemají odkladného účinku.

4. Má-li objednatel výhrady ke kvalitě či množství převzaté dodávky a požaduje slevu z ceny, je 
povinen ve lhůtě splatnosti uhradit tu část faktury, kterou uzná jako nespornou v případě 
uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat úrok 
z prodlení ve výši dle zákona.

6. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení 
§ 2611 občanského zákoníku.

VIL
Kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit tiskoviny v provedení a kvalitě obvyklé dané technologii 
zpracování, použitými materiály a kvalitou vstupních výrobních podkladů. Dílo musí být 
zhotoveno v kvalitě odpovídající účelu užití díla a odpovídá za to, že si dílo zachová užitné 
vlastnosti po záruční dobu díla. Takové plnění se považuje za řádné.

2. Snížená kvalita výrobních podkladů se může přiměřeným způsobem promítnout do kvality 
výsledného produktu. Takový nedostatek se potom neposuzuje jako nekvalitní výroba. Zhotovitel 
je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých 
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže dodavatel mohl 
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

Vady díla zjevné při jeho převzetí je objednatel povinen reklamovat neodkladně, vady díla 
zjištěné jeho použitím zákazníky lze reklamovat do 3 měsíců od převzetí díla. Reklamaci lze 
vypořádat zejména odstraněním vad nebo po dohodě například bezúplatným zhotovením nového 
v reklamovaném počtu kusů, pokud je může objednatel uplatnit na trhu, nebo finanční náhradou 
škody uplatněnou objednatelem po projednání a vzájemném odsouhlasení u zhotovitele 
vystavením faktury nebo na straně dodavatele vystavením dobropisu. Reklamace vad musí být 
uplatněna písemně a musí být doložena předložením vadných výtisků. Pro nárok na uplatnění 
reklamace musí být překročen limit 0,5 % vadných výtisků.

3. Pokud je zhotovitel v prodlení s dodávkou dle výrobního harmonogramu, je objednatel oprávněn 
účtovat poplatek z prodlení ve výši 10 % z ceny zakázky za každý den prodlení, při delším 
prodlení než 30 dnů je objednatel oprávněn smlouvu vypovědět. Pro tento případ se sjednává 
výpovědní lhůta 14 dní od doručení výpovědi. Pro případ pochybností smluvních stran o datu 
doručení výpovědi se považuje výpověď za doručenou 10. den jejího uložení u doručovatele.

4. V případě sporného názoru obou smluvních stran k posouzení kvality se smluvní strany dohodly 
respektovat stanovisko nezávislého soudního znalce v oboru polygrafie.

5. Zhotovitel se zavazuje distribuovat tiskoviny kvalitně, řádně a včas v souladu s výrobním 
harmonogramem podle distribučního seznamu, který je přílohou č. 2 této rámcové smlouvy. 
Distribuční seznam je možné operativně měnit, termín pro akceptaci změny je 2 měsíce.

6. Za každý zjištěný jednotlivý nedostatek v distribuci ze strany zhotovitele, konkrétně nedoručení 
tiskovin či doručení poškozených tiskovin na více než 5 % míst dle distribučního seznamu, je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny zakázky, při 
opakovaných zjištěných nedostatcích je objednatel oprávněn smlouvu vypovědět. Pro tento 
případ se sjednává výpovědní lhůta 14 dní od doručení výpovědi. Pro případ pochybností 
smluvních stran o datu doručení výpovědi se považuje výpověď za doručenou 10. den jejího 
uložení u doručovatele.

7. Zhotovitel má povinnost mít po celou dobu plnění této rámcové dohody uzavřené pojištění
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odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě (pojištění podnikatelských rizik) v minimální výši 
250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun) včetně DPH.

Vlil.

Výše nákladu

1. Touto smlouvou je měsíční náklad každého jednotlivého čísla měsíčníku Kladno stanoven na 
32.000 ks.

2. Náklad je možno operativně měnit, termín pro akceptaci změny je 1 měsíc.

3. Zhotovitel se zavazuje dodat objednané množství výtisků bez tolerance + (-).

IX.

Zvláštní ujednání
1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má zboží v době jeho předání. Za vady vzniklé později 

odpovídá objednatel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

2. Zhotovitel přejímá smluvní záruku za jakost provedeného díla. Záruční doba trvá do doby 
distribuce dalšího čísla periodika.

3. Vznikla-li kterékoliv smluvní straně prokazatelná škoda z nedodržení výrobního lhůtníku druhou 
stranou, může oprávněná strana požadovat náhradu škody.

4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu nepředvídatelné objektivní 
překážky, které znemožňují splnění dodávky ve sjednaném termínu (vyšší moc). V takovém 
případě obě smluvní strany neprodleně dohodnou nový termín dodávky, případné sankce za 
vadné plnění se v tomto případě vylučují.

5. Strany se dohodly, že všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti 
s ní, budou řešeny věcně a místně příslušným obecným soudem.

6. Tuto smlouvu lze písemně vypovědět, přičemž smluvní strany sjednaly 3 měsíční výpovědní 
lhůtu. Výpověď nabývá platnosti prvním dnem následujícího měsíce ode dne doručení výpovědi 
druhé smluvní straně. Pro případ pochybností smluvních stran o datu doručení výpovědi se 
považuje výpověď za doručenou 10. den jejího uložení u doručovatele.

7. V případě hrubého porušení smlouvy (neplacení faktur, neplnění harmonogramu apod.) může 
každý z účastníků písemnou formou vypovědět smlouvu. Pro tento případ se sjednává výpovědní 
lhůta 14 dní od doručení výpovědi. Pro případ pochybností smluvních stran o datu doručení 
výpovědi se považuje výpověď za doručenou 10. den jejího uložení u doručovatele.

X.
Komunikace mezi smluvními stranami

1. Zprávy zasílané e-mailem budou adresovány na kontaktní údaje oprávněných osob smluvních 
stran. Kontaktní osobami jsou:

• Za objednatele: Mgr. Ilona Binhacková - vedoucí Oddělení Kancelář primátora, e-mail:

Za zhotovitele: [•], e-mail: [•], tel.: [•] Petr Novák,

2. Ostatní písemná korespondence bude zasílána na adresu sídel smluvních stran.

3. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se 
smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
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XL

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 a násl. občanského zákoníku na sebe bere 
nebezpečí změny okolností a že tedy není oprávněn domáhat se obnovení jednání o této smlouvě 
z důvodu podstatné změny okolností.

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatku podepsaných oběma 
smluvními stranami. Smluvní strany zároveň v souladu s ustanovením § 564 občanského 
zákoníku tímto výslovně vylučují jinou formu.

3. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Odpověď 
některé smluvní strany s dodatkem nebo odchylkou dle ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník v platném znění.

6. Tato smlouva je vyhotovena v 1 (slovy: jednom) elektronickém originále.

7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy a že smlouva je sepsána 
podle jejich svobodné vůle.

8. Nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha č. 1 - Technická specifikace 

Příloha č. 2 - Distribuční seznam
9. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat 

informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění 
pozdějších předpisů a prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní 
tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna včetně jejích příloh a dodatků.

10. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel je ve smyslu Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem osobních údajů 
subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem realizace této 
smlouvy. Objednatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje zhotovitele pouze k účelu danému 
touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom 
všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému 
touto smlouvou. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních 
webových stránkách www.mestokladno.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Dan Jiránek 

primátor

Statutární město Kladno

Praha 17.9.2019...................................dne:..........................

/y.fĚBĚĚSĚĚm

Mgr. Jakub Žvejkal 
zmocněnec
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Příloha č. 1
Technická specifikace

Specifikace titulu: měsíčník Kladno 2019 - 2022

Formát: A4 (210 x 297 mm)

Rozsah: 16/24/32 stran

Náklad: 32 000 ks (náklad je možno operativně měnit, termín pro akceptaci změny je 1 měsíc - viz čl. 
Vlll/odst. 2 Smlouvy)

Barevnost: 4/4 - plnobarevný 

Papír: 90 g LWC 

Vazba: V1 lepená

Doprava a distribuce: v ceně na místa určená objednatelem dle distribučního seznamu
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Příloha č. 2 

Distribuční seznam

Základní

• Všechny domácnosti správního obvodu města Kladna - počty dle seznamů České pošty

• Pracoviště magistrátu Centrum správních agend, náměstí Svobody 1960, Kladno, - 50 ks
• Pracoviště magistrátu Místní úřadovna Kladno-Dubí, Vrapická 474, 272 03, Kladno-Dubí, - 

100 ks
• Pracoviště magistrátu Místní úřadovna Kladno-Švermov, Žižkova 88, 273 09 Kladno-Švermov 

-100 ks
• Pracoviště magistrátu Městské informační centrum, T. G. Masaryka 499, Kladno -150 ks
• Pracoviště magistrátu NC OAZA Kladno, ul. Arménská 2673, Kladno -150 ks
• Pracoviště magistrátu hypermarket TESCO Kladno, ul. Americká 2777, Kladno - 150ks
• Kladenský zámek, Zádušní č. p. 1, Kladno - 50ks
• Infocentrum v přízemí budovy radnice -100 ks
• Městská knihovna Kladno, Nám. Sítná 3106 - 100 ks
• Domov pro seniory Kladno, Fr. Kloze 1178 - 50 ks
• Středisko komplexní péče - 5. května 249, Kladno-Kročehlavy -150 ks
• Domov Kladno Švermov - Vojtěcha Dundra 1032, Kladno - Švermov - 50 ks
• Kladenská sportovní hala (recepce) - Sportovců 817, Kladno - 100 ks
• Oblastní nemocnice Kladno - Vančurova 1548, Kladno - 150 ks

Povinné výtisky ISN

• 2 výtisky Národní knihovně České republiky
• 1 výtisk Moravské zemské knihovně v Brně
• 1 výtisk Státní vědecké knihovně v Olomouci
• 1 jeden regionální výtisk místně příslušné státní vědecké knihovně podle sídla vydavatele, 

tedy Středočeské vědecké knihovně v Kladně

(distribuční seznam je možno operativně měnit, termín pro akceptaci změny je 2 měsíce - viz čl. 
Vll/odst. 5 Smlouvy)
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