
Stránka 1 z 3 

 

SMLOUVA O DÍLO 
evid. č. ČSÚ: 214-2019-S 

 
 

Česká republika – Český statistický úřad 
se sídlem: Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 - Strašnice 
IČO: 00025593 
zastoupený: Ing. Michal Novotný, ředitel Odboru vnější komunikace 
bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 

 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

 
a 
 
P. O. S. FACTORY, s. r. o. 

sídlem: Jilmová 2685/10, 130 00 Praha 3 Žižkov 

IČ: 285 24 527 

DIČ: CZ 285 24 527 

jejímž jménem jedná: Dan Lošťák, na základě plné moci ze dne 5. 12. 2016 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 
 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, jež je prováděcí smlouvou 
k rámcové smlouvě ze dne 28. listopadu 2017, evid. č. ČSÚ 072–2017–R (dále jen „rámcová 
smlouva“): 
 
 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovení a dodávka díla - časopisu ČSÚ Statistika & My, ročník 2020  
formát: A4 
obálka: barevnost 4/4 

povrchová úprava matný lak 1/1 
papír 170g/m² matná křída 

blok: barevnost 4/4 
papír 100g/m² G-Print 

vazba: V1 
balení: po 20 nebo 25 ks 
periodicita: měsíční, resp. 10 vydání za rok (v létě a v zimě dvojčíslo 7/8, 11/12) 
rozsah: objednatel bude rozsah (počet stran) u časopisu a také jeho náklad upřesňovat výzvami 
k plnění (objednávkami) pro každé číslo samostatně 
počet stran vč. obálky ve variantách: 36, 40, 44 a 48 stran 
náklad ve variantách: 1750, 2000, 2250 a 2500 kusů (příslušné měsíční vydání časopisu dále též 
jako “část díla”)  
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2. Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla bude splňovat všechny technické požadavky stanovené 

rámcovou smlouvou, touto dílčí smlouvou, obecně závaznými předpisy a v technických normách, 

které se na předmět smlouvy vztahují. Zhotovitel prohlašuje, že pro všechny, i dílčí, pracovní 

postupy plnění této smlouvy má potřebnou kvalifikaci i technické vybavení. 

 

3. Tiskové podklady budou předávány jako soubor ve formátu PDF. 

 

II. 

Způsob, termín a místo dodání jednotlivých částí díla 

(tisk jednotlivých čísel časopisu) 

1. Písemná výzva k plnění jednotlivých částí díla bude zasílána elektronicky (e-mailem) ve formě 
objednávky zároveň s podklady pro tisk, obvykle do 15. dne v měsíci. 
 

2. Písemné výzvy budou obsahovat rozsah (počet stran) časopisu, jeho náklad a termín dodání 
předmětné části díla. 
 

3. Termíny dodání příslušné části díla jsou stanoveny takto: 
a. dodá-li objednatel tisková data do 12.00 hod. příslušného dne – termín dodání díla 

nejpozději do 12.00 hod. čtvrtého kalendářního dne ode dne předání tiskových 
podkladů; 

b. dodá-li objednatel tisková data po 12.00 hod. příslušného dne – termín dodání díla 
nejpozději čtvrtého kalendářního dne od dne předání tiskových podkladů. 

 
4. Příslušná dílčí část díla je splněna dnem podpisu předávacího protokolu (podle čl. V rámcové 

smlouvy) dílčí části díla (příslušného vydání časopisu) oprávněným zástupcem objednatele. 
 
5. Místem dodání jednotlivých dílčích částí díla je sídlo objednatele na adrese uvedené v záhlaví 

této smlouvy. 
 

III. 

Cena díla a platební podmínky 

1. Za splnění předmětu této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou cenu, a to ve výši 
nabídkové ceny, která byla nabídnuta pro příslušný, pro rozhodné období požadovaný, rozsah 
časopisu (počet stran) a náklad, jak je uvedena v příloze č. 1 „Cenová kalkulace“ nabídky 
zhotovitele, tato příloha č. 1 je nedílnou součástí také této smlouvy o dílo.  
 

2. Za období účinnosti této smlouvy může cena díla celkem dosáhnout maximálně 430.000 Kč 
(slovy: čtyři sta třicet tisíc korun českých) bez DPH. K ceně se připočítává DPH v aktuální výši dle 
příslušných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodnutá cena je cenou 
maximální, může být zvýšena jen v případě zákonného zvýšení sazby DPH a jen o toto zvýšení. 
 

3. Cena díla podle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy zahrnuje balení a dopravu díla do 
místa dodání uvedeného v článku II. odst. 5 této smlouvy. 
 

4. Objednatel není povinen vyčerpat celou předpokládanou hodnotu díla uvedenou  
v čl. III. odst. 2 této smlouvy. 
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5. Objednatel se stává vlastníkem předmětu díla, resp. jeho dílčí části, jeho převzetím od 

zhotovitele. Stejným okamžikem na něho přechází nebezpečí nahodilé škody na předmětu dílčí 
části díla nebo jeho zkázy. 

 

IV. 

Ostatní ustanovení 

1. Změny této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou 
vzestupně číslovaných písemných dodatků. 
 

2. Bez vědomí a předchozího písemného souhlasu objednatele neposkytne zhotovitel podklady pro 
zhotovení dílčí části díla (vydání časopisu), ani jiné informace s předmětem smlouvy související 
žádné třetí osobě. V případě porušení tohoto závazku zhotovitele je objednatel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit s tím, že odstoupení od smlouvy nemá vliv na nárok objednatele na 
náhradu případně vzniklé škody, kterou je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli v plné 
výši. 

 
3. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od nabytí účinnosti do 31. 12. 2020. 
 
4. V ostatním, ve smlouvě neuvedeném, se na tuto smlouvu vztahují ustanovení zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
 
5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, po jednom pro 

zhotovitele a po dvou vyhotoveních pro objednatele. 
 
6. Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním této smlouvy připojují oprávnění 

zástupci smluvních stran svůj podpis. 
 
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stany a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“). 

 
8. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona o registru 

smluv zajistí objednatel. Zhotovitel uděluje s uveřejněním této smlouvy, jakož i rámcové 
smlouvy, včetně osobních údajů v nich obsažených, bezvýhradný souhlas. 

 
 

V Praze dne 2. 12. 2019      V Praze dne 29. 11. 2019 
 
 
 

............................................... ............................................... 
Český statistický úřad P. O. S. FACTORY, s. r. o. 

Ing. Michal Novotný 
ředitel Odboru vnější komunikace 

Dan Lošťák, na základě plné moci ze dne 5. 12. 2016 
Business Unit Director 

 

  

 
 

Příloha č. 1 – Cenová kalkulace  



Příloha Pl - Ceny 5tatistika&My 2020 pro jednotlivé rozsahy a náklady v Kč bez DPH 

počet stran vč. obálky 
celková cena při celková cena při celková cena při celková cena při 

nákladu 1750 ks nákladu 2000 ks nákladu 2250 ks nákladu 2500 ks 

36 21760,00 23010,00 24250,00 24980,00 

40 24450,00 25850,00 27 300,00 28400,00 

44 25600,00 27 200,00 28750,00 29400,00 

48 27 840,00 29580,00 31300,00 32400,00 
průměrná cena za stranu 

pro daný náklad 
0,340 0,315 0,296 0,275 

celková průměrná cena za 
0,306 

stranu 
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