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Smlouva o dílo  
 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů 

 
Smluvní strany: 
 
Městské divadlo Brno, příspěvková organizace   
se sídlem Lidická 1863/16, 602 00 Brno 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 35 
IČO: 00 101 397    
DIČ: CZ00101397  
Bankovní spojení:  - Komerční banka Brno-město 
zastoupená ředitelem Stanislavem Mošou 
(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

CORF s.r.o. 
se sídlem Vojtova 628/8, 664 34 Kuřim 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 60723 
IČO: 283 17 581    
DIČ: CZ28317581 
Bankovní spojení: 
zastoupená jednatelem Robertem Filkou  
(dále jen „zhotovitel“) 

 
I. 

Předmět díla  
 

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovovat pro objednatele dílo 
dle bodu II. smlouvy a objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a 
zaplatit mu za něj dohodnutou cenu.  
 

II. 
Dílo 

 

Tisk časopisu Dokořán – výroba včetně dodání, dle specifikace:  
- obálka + 2 klopy 4/4 200 g KL + lak lesk 1/1, uvnitř 40 stran 4/4 115 g KL, 

vložený plakát A3 složený na 4/4 115 g KL; 
- periodicita – měsíčník, 10 výtisků v kalendářním roce; vychází leden – červen, 

září – prosinec; 
- část (cca 4.550 ks) balena po 1 ks do folie, štítkováno, uzlováno a dodáno na 

Českou poštu k rozeslání (poštovné hradí objednatel); adresy na štítky zasílá 
objednatel v excelovém souboru, 20. den v měsíci; 

Termín odevzdání podkladů objednatelem: 25. den v měsíci; 
Termín dodání: k poslednímu dni v měsíci, 5 dní od dodání podkladů. 

 
III. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Objednatel je povinen zhotoviteli včas poskytovat v elektronické podobě 
veškeré podklady a materiály pro zhotovení díla, nejpozději 5 dnů před 
požadovaným termínem dodání.  
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2. Případné další požadavky na dílo, jakož i detaily jednotlivých zakázek, budou 
řešeny operativně. Smluvní strany pro tento účel stanovují své kontaktní 
osoby: 
-  za objednatele: Zdeněk Helbich; 
-  za zhotovitele:  Robert Filka. 

 
IV. 

Cena díla  
 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude účtována podle cenové nabídky 
zhotovitele ze dne 16. 9. 2019, která tvoří přílohu 1 této smlouvy, tedy: 
-  19,65 Kč + DPH / 1 ks při nákladu 5.400 – 5.599 ks  
-  19,45 Kč + DPH / 1 ks při nákladu 5.600 – 5.800 ks. 

 

2. Cena díla je splatná vždy po dodání příslušné zakázky, a to bezhotovostním 
převodem na účet zhotovitele na základě faktury vystavené zhotovitelem. 
Splatnost faktury je 60 dnů ode dne doručení. 

  
V. 

Doba trvání smlouvy 
 

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, s účinností od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2020. 
 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto smlouvou výslovně 
upravené, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  

 

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu.  
 

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží 
po jednom originálu.  

 

4. MdB tuto smlouvu zveřejní v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv). MdB je povinným 
subjektem podle tohoto zákona. 

 

5. Na důkaz souhlasu s celým obsahem této smlouvy připojují smluvní strany 
vlastnoruční podpisy jednajících osob uvedených v záhlaví této smlouvy.  

 
 
V Brně dne 30. 9. 2019  
 
za CORF s.r.o. za Městské divadlo Brno, příspěvkovou 

organizaci: 
    
 
 
 
........................................ 
   Robert Filka, jednatel 

 
 
 
 
.........................................  
    Stanislav Moša, ředitel 

 






