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SMLOUVA O DÍLO 

 

Čl. I.  

Smluvní strany 

 

 

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.  

se sídlem: Husova 4, 110 00 Praha 1 

IČ: 68378033, DIČ: CZ68378033 

bankovní spojení:  

zastoupený doc. PhDr. Tomášem Winterem, PhD., ředitelem 

 (dále jen „objednatel“) 

a 

Tiskárna Daniel, s. r. o.  

Se sídlem: Bellova 124, Praha 10 

IČ: 27213731 

DIČ: CZ27213731 

bankovní spojení:  

je plátcem DPH 

zastoupený Janem Krejčíkem, jednatelem 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavírají tuto smlouvu o dílo podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

v účinném znění. 

 

 

Čl. II.  
Předmět smlouvy 

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje k výrobě věci zhotovené na zakázku za 

podmínek a v termínech vymezených v této smlouvě a objednatel se zavazuje k poskytnutí 

součinnosti v nutném rozsahu, k převzetí věci a k zaplacení sjednané ceny za dílo podle 

podmínek níže uvedených. 
Předmětem smlouvy je zhotovení/tisk a vazba knihy s názvem „Uprostřed Koruny české. Gotika a 

raná renesance východních Čech (1250–1550)“, editovaná Ivo Hlobilem a kol., kterou vydává 

objednatel (nakl. Artefactum), a to v rozsahu a v souladu s předanými podklady pro výrobu, 

provedení a podle požadavků objednatele (dále společně jen „dílo“).  

2.  

 

 

3. Cenová kalkulace a zadání s dokumentací pro zhotovení díla jsou obsaženy v Příloze č. 1, 

která je nedílnou součást této smlouvy. 
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Čl. III.  
Podmínky zhotovení a dodání díla  

1. Prodávající se zavazuje: 

a)              

;  

b)  

 

c) ; 

d)  

. 

2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou pro splnění díla, 

zejména zajistit zhotoviteli při předání díla technické podmínky takto: zajistit přístup k 

příjezdové cestě pro dopravu v obvyklé provozní době objektu. 

3. Objednatel se zavazuje dodat potřebné podklady do termínu:  

4. Pokud se v průběhu zhotovení díla objeví nutnost další součinnosti objednatele, zavazuje 

se objednatel tuto součinnost poskytnout v rozsahu a termínu, který bude stanoven 

dodatkem k této smlouvě. 

5. Bude-li objednatel požadovat změny nebo doplňky díla této smlouvy, vyhrazuje si 

zhotovitel právo na přiměřenou změnu termínu dodání, případně změnu ceny. Totéž právo 

má zhotovitel v případě, že v průběhu zhotovení díla budou zjištěny skutečnosti, jejichž 

důsledkem je nutnost rozšíření nebo změny předmětu této smlouvy. 

6. Kontaktní osoby: 

za objednatele: 

 

 

za zhotovitele:  

       

Čl. IV.  
Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje dodat dílo ve sjednaném rozsahu a kvalitě dle požadavku 

objednatele na určeném místě v souladu s podmínkami této smlouvy nejpozději do  

.  

Čl. V.  
Kupní cena 

1. Celková cena za řádně zhotovené, dodané a převzaté dílo činí 997 090,91 Kč plus DPH 

v zákonné výši 10 %, tj. 1 096 800,- Kč včetně DPH.   

2. Cena uvedená v odst. 1 výše je konečná a může být změněna jen v odůvodněných 

případech vyvolaných dodatečnými požadavky objednatele na dílo, a to na základě 

vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě. 
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3. Smluvní strany berou na vědomí, že sazba daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) se 

může po uzavření této smlouvy změnit. V takovém případě bude zhotovitel fakturovat 

DPH v sazbě platné v den zdanitelného plnění, taková změna ceny nebude smluvními 

stranami považována za podstatnou změnu smlouvy a smluvní strany nebudou uzavírat 

písemný dodatek smlouvy. 

4. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 

smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů, smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo uhradit 

DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená 

úhrada bude považována za uhrazení příslušné části ceny za dílo rovnající se výši DPH 

fakturované zhotovitelem.     

Čl. VI.  
Platební podmínky 

1. Vyúčtování ceny za dílo bude zhotovitel provádět formou faktury – daňového dokladu. 

. 

2. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti daňového a účetního dokladu tak, jak 

je stanoveno zákonem o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplňků. 

3. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o 

dani z přidané hodnoty, nebo nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou 

vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit doklad zhotoviteli a požadovat vystavení 

řádného daňového dokladu. Tím se přerušuje lhůta splatnosti a doručením opraveného, 

doplněného daňového dokladu začne běžet nová lhůta splatnosti. Vrácení daňového 

dokladu uplatní objednatel do sedmi (7) pracovních dní ode dne jeho doručení od 

zhotovitele. 

4. Daňový doklad je považován za uhrazený dnem odepsání fakturované částky z účtu 

objednatele.  

Čl. VII.  

Předání díla, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody 

1. Povinnost zhotovitele dodat dílo řádně a včas je splněna dnem, kdy jsou splněny všechny 

podmínky uvedené v článku II., III. a IV. této smlouvy. 

2. Při předání díla předá zhotovitel objednateli veškeré povinné doklady, atesty, certifikáty 

apod. 

3. O předání díla bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami, jehož součástí 

bude soupis případných vad a nedodělků s termíny pro jejich odstranění. 

4. Dílo, pokud obsahuje podstatné vady, bránící jeho užití dle této smlouvy, není objednatel 

povinen převzít. 

5. Předání díla se uskuteční na adrese: Husova 4, 110 00 Praha 1. 

6. Vlastnické právo k dílu nebo jeho části, přechází na objednatele okamžikem jeho převzetí, 

popř. převzetí jeho části. 

7. Zhotovitel nese nebezpečí vzniku škody na díle do jeho převzetí objednatelem. 

8. Náklady spojené s odevzdáním a převzetím díla v místě plnění nese zhotovitel. 
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Čl. VIII.  

Odpovědnost za vady a záruky za jakost 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům určeným ve smlouvě a 

zadání uvedeném v Příloze č. 1, tj. kvalitě, rozsahu, obecně závazným předpisům a 

technickým normám. Zjevné vady musí být jednoznačně specifikovány v přejímacím 

protokolu.  

1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo na nápravu podle 

§ 2106 občanského zákoníku dle své volby. 

2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku na jakost v délce dvacet čtyři (24) měsíců ode dne 

jeho převzetí objednatelem . Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a na závady 

způsobené vyšší mocí. 

3. Skryté vady, které se projeví po převzetí díla v průběhu záruční doby, musí objednatel 

oznámit pzhotoviteli bez zbytečného odkladu v písemné reklamaci, a to doporučeným 

dopisem nebo emailem k rukám zhotovitele.  

4. Zhotovitel se zavazuje   

 

 

           

  

5. Jestliže zhotovitel neodstraní vady vzniklé v záruční lhůtě v termínu dohodnutém s 

objednatelem, může objednatel zadat odstranění vad a nedostatků jiné kvalifikované 

osobě. V takovém případě je objednatel oprávněn skutečné náklady na odstranění vad 

přeúčtovat zhotoviteli. 

6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny prokazatelné škody, které vzniknou z 

důvodu oprávněných reklamací. 

Čl. IX.  
Zajištění závazků - smluvní pokuty 

1. V případě nedodržení  

 

. 

2. V případě prodlení        

. 

3. Zhotovitel se zavazuje  

 

 

 

. 

4. Smluvní pokutu může objednatel jednostranně započíst zhotovitel proti ceně díla formou 

vzájemného zápočtu pohledávek, a to i v případě, že taková pohledávka není dosud 

splatná, nebo již byla promlčena. O takovém zápočtu je však povinen vždy písemně 

informovat zhotovitele. 
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5. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v 

jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Uhrazením smluvní 

pokuty nárok na náhradu újmy nezaniká. 

Čl. X.  
Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se 

řídí ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu 

druhé strany. Za písemnou formu není pro účely této smlouvy považována výměna 

emailových, či jiných elektronických zpráv. 

3. Strany se zavazují řešit případné spory, vzniklé z této smlouvy, vždy nejprve vzájemným 

jednáním. Pro případ, kdy jedna ze smluvních stran sdělí druhé straně, že pokládá pokus o 

dohodu za nemožný a nepodaří se dosáhnout smíru, smluvní strany výslovně sjednávají 

podle § 89a o.s.ř., že pro rozhodnutí sporu v prvním stupni bude místně příslušný Obvodní 

soud pro Prahu 1, a pro případ, že věcně příslušným soudem bude krajský soud, bude 

místně příslušný Městský soud v Praze. 

4. Změny a dodatky této smlouvy platí pouze tehdy, jestliže jsou podány písemně a 

podepsány oprávněnými osobami dle této smlouvy.  

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně příloh, že s jejím 

obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných 

podmínek. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva 

podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden 

podepsaný výtisk a zhotovitel jeden. 

 

 

 

V Praze dne: V Praze dne: 

 

 

 

objednatel zhotovitel 

 

 

...................................................... ................................................... 

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.  Tiskárna Daniel s. r. o.  

Doc. PhDr. Tomáš Winter, PhD.  Jan Krejčík 

ředitel jednatel 
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Příloha č. 1 
 

Cenová kalkulace zakázky: 
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