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Smlouva o dílo  

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

(dále jen „občanský zákoník“) 

 
I.   

Smluvní strany 
 
1. Město Hlučín 
Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín 
IČ : 00300063 
DIČ : CZ00300063 
Zastoupeno: xxxxxxxxxx, starostou 
Tel.: xxxxxxxxxx 
Email: xxxxxxxxxx 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
2. Mafra, a.s. 
Karla Engliše 519/11 
150 00 Praha 5 
IČ: 45313351 
DIČ: CZ45313351 
Zastoupena: xxxxxxxxxx, na základě plné moci 
Tel.: xxxxxxxxxx 
Email: xxxxxxxxxx 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(společně též „smluvní strany“) 
 

II.  

Základní ustanovení 

 
1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje na svůj náklad a nebezpečí odborně provést dílo blíže 

specifikované v předmětu smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou 
cenu. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době 
uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí bez prodlení 
druhé smluvní straně.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy disponuje platnými oprávněními k podnikání v 
rozsahu nezbytném k poskytování plnění dle této smlouvy a dále výslovně potvrzuje, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k plnění této smlouvy nezbytné. 

 
III.  

Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zajistit pro objednatele jednotlivá dílčí plnění, tj. na 

základě objednatelem předaných podkladů provést tisk jednotlivých čísel měsíčníku Hlučínské noviny 
(dále též „zpravodaj“) včetně dopravy jednotlivých čísel výtisků zpravodaje do míst plnění v souladu s 
touto smlouvou. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele jednotlivá dílčí plnění bez vad 
a nedodělků v době předání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek 
dohodnutých ve smlouvě. 
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2. Bližší specifikace předmětu smlouvy, jímž jsou tisk a služby spojené s tiskem zpravodaje, je vymezena 
rozsahem jednoho měsíčního čísla zpravodaje (dále též „dílčího plnění“) následovně: 

- periodicita: měsíčník, 11x ročně (pro měsíce červenec a srpen je vydáváno společné číslo) 
- formát zpravodaje: 315 x 470 m 
- rozsah čísla: 12 stran 
- materiál: 52 g brite 76C coldset 
- barevnost: 4/4 
- náklad: 5700 ks výtisků 
- vazba: komplet (nesešitá) 
- ořez: bez ořezu 
- balení: po 100 kusech zpravodaje v balíku převázaném páskou 
- dodání: doprava na místa plnění 

3. Tisk zpravodaje a předání jednotlivých dílčích plnění bude probíhat podle harmonogramu, který si 
smluvní strany předem odsouhlasí. Harmonogram bude zpravidla sestaven tak, aby lhůta mezi 
předáním podkladů pro zhotovení jednotlivého dílčího plnění od objednatele zhotoviteli a splněním 
jednotlivého dílčího plnění, tj. předání jednotlivého čísla zpravodaje distributorovi a zároveň 
objednateli dle čl. IV. bodu 1 nebyla delší než 4 dny a zároveň, aby den splnění jednotlivého dílčího 
plnění byl zpravidla třetí pracovní den před koncem daného kalendářního měsíce. Pro případ, že 
harmonogram nebude mezi smluvními stranami z nějakého důvodu odsouhlasen, bude plnění dle této 
smlouvy probíhat na základě jednotlivých objednávek, kdy nedohodnou-li se smluvní strany jinak, splní 
zhotovitel každé jednotlivé dílčí plnění ve lhůtě 4 dnů od doručení objednávky zhotoviteli. Připadne-li 
konec lhůty na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek pak zhotovitel splní toto dílčí plnění nejbližší 
následující pracovní den. Společně s objednávkou předá objednatel zhotoviteli podklady pro zhotovení 
jednotlivého dílčího plnění. 

4. Pro případ, že se objednatel mimořádně rozhodne vydat rozšířené vydání zpravodaje (16 nebo 20 
stran) nebo zúžené vydání zpravodaje (8 stran), sdělí objednatel zhotoviteli tuto skutečnost na 
emailovou adresu kontaktní osoby zhotovitele nejpozději 2 dny před předáním podkladů pro zhotovení 
jednotlivého dílčího plnění. 

5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude předávat zhotoviteli podklady pro zhotovení 
jednotlivých dílčích plnění ve formátu tiskového PDF prostřednictvím sdíleného datového uložiště. 

6. Bude-li objednatel v prodlení s předáním podkladů pro zhotovení jednotlivého dílčího plnění 
zhotoviteli, prodlužuje se o toto prodlení lhůta pro zhotovení a předání tohoto dílčího plnění. 

7. Kontaktními osobami ve věci plnění této smlouvy jsou: 

a) na straně objednatele: xxxxxxxxxx 

b) na straně zhotovitele:  xxxxxxxxxx 
 

IV.  

Místo plnění, vlastnické právo k předmětu smlouvy 

 
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést každé jednotlivé dílčí plnění (každý jednotlivý náklad čísla 

zpravodaje v počtu 5700 výtisků) jeho řádným dokončením a předáním: 
- v počtu 5500 kusů výtisku zpravodaje distributorovi tj. na pobočku České pošty s.p., v Hlučíně, na 

adrese, Školní 1076/4, 748 01 Hlučín, respektive na rampu této pošty, s tím, že tuto část předmětu 
smlouvy převezme pověřený zaměstnanec  této pošty, a zároveň 

- v počtu 200 kusů výtisku zpravodaje objednateli v jeho sídle na adrese objednatele: Město Hlučín, 
Městský úřad Hlučín, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín, kde ho převezme pracovník podatelny 
(přízemí budovy C); o převzetí bude sepsán zápis o převzetí.   

2. Jednotlivá dílčí plnění (každý jednotlivý náklad čísla zpravodaje) budou předávána na místa podle čl. IV., 
bodu 1. této smlouvy v provozních hodinách jednotlivých subjektů, tj. pobočky České pošty, s.p. v 
Hlučíně, na adrese Školní 1076/4, Hlučín (aktuální provozní hodiny jsou uvedeny na webových stránkách 
www.ceskaposta.cz) a Města Hlučín, se sídlem Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín, (provozní hodiny jsou 
v pracovní dny pondělí, středa 8-17 hod., úterý, čtvrtek 8-14 hod. a pátek 8-13 hodin). 

3. Každé jednotlivé dílčí plnění je řádně dokončeno a předáno předáním dvoustého výtisku a zároveň 
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pěttisícpětistého výtisku jednotlivého čísla zpravodaje bez jakýchkoli vad a nedodělků na místa určená v 
této smlouvě. 

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nabývá vlastnictví k výtiskům zpravodaje předávaných na 
rampu místní pobočky České pošty s.p., se sídlem Hlučín, Školní 1076/4 okamžikem převzetí výtisků 
pověřeným zaměstnancem České pošty s.p. a k výtiskům zpravodaje předávaným objednateli v jeho 
sídle okamžikem převzetí zaměstnancem podatelny města Hlučín. Ve stejném okamžiku jako vlastnictví, 
přechází na objednatele nebezpečí škody na převzatém předmětu díla. 

 
 

V.  

Cena  

 
1. Cena za dílčí plnění je stanovena dohodou a činí: 

 

Položka Cena v Kč 
bez DPH 

Cena v Kč s 
DPH 

Cena tisku jednoho nákladu (5700 ks) standardního čísla (12 stran) 13 710,- 15 081,- 

 
2. Cena za dílčí plnění při mimořádném požadavku objednatele na zúžené nebo rozšířené vydání 

zpravodaje dle čl. III., bodu 4 je stanovena dohodou a činí: 

Položka Cena v Kč 
bez DPH 

Cena v Kč s 
DPH 

Cena tisku jednoho nákladu (5700 ks) zúženého čísla (8 stran) 13 085,- 14 393,- 

Cena tisku jednoho nákladu (5700 ks) zúženého čísla (10 stran) 13.555,-  14 910,- 

Cena tisku jednoho nákladu (5700 ks) rozšířeného čísla (14 stran) 16.964,- 18.660,- 

Cena tisku jednoho nákladu (5700 ks) rozšířeného čísla (16 stran) 18 365,- 20 201,- 

Cena tisku jednoho nákladu (5700 ks) rozšířeného čísla (18 stran) 19.941,- 21 935,- 

Cena tisku jednoho nákladu (5700 ks) rozšířeného čísla (20 stran) 21 561,- 23 717,- 

 
3. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a konečná, včetně všech poplatků a veškerých 

dalších nákladů spojených s plněním předmětu této smlouvy, jakož i přepravou zpravodaje do místa 
plnění, tj. na adresu distributora a do sídla objednatele a platí po celou dobu platnosti smlouvy. Ke 
změně ceny může dojít pouze v případě změny právních předpisů upravujících výši daně z přidané 
hodnoty. V tomto případě bude celková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku 
zdanitelného plnění. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními 
předpisy.  

 
VI. . 

Platební podmínky 

 
1. Cena za dílo je splatná na základě daňového dokladu – faktury. Zhotovitel bude vystavovat faktury vždy 

do 14 dnů po řádném splnění každého dílčího plnění, tj. po každém vytištění, předání a převzetí 
příslušného počtu výtisků zpravodaje bez vad a nedodělků v odpovídající kvalitě distributorem a 
objednatelem. Daňový doklad - faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového 
dokladu stanovené obecně závaznými právními předpisy pro daňový doklad, zejména zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura 
bude  doručena doporučenou poštou nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti 
písemnému převzetí.  

3. V případě, že faktura nebude mít veškeré zákonné náležitosti je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě 
splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Po tuto dobu neběží splatnost faktury, tzn. objednatel 
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se nedostane do prodlení se splatností úhrady ceny za dílo. Lhůta splatnosti začne běžet znovu v délce 
30 dnů od opětovného zaslání náležitě doplněného, opraveného daňového dokladu - faktury. 

4. Povinnost zaplatit je splněna dnem odeslání příslušné částky z účtu objednatele. 
5. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli skutečnost, že se stal nespolehlivým plátcem dle 

§106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nebo že správce daně proti němu vede příslušné 
řízení o tom, že bude stanoveno, že je nespolehlivým plátcem; dále je povinen neprodleně oznámit 
objednateli, že se vůči němu vede insolvenční řízení, exekuční řízení nebo řízení o výkonu rozhodnutí. 

6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uhradit za zhotovitele správci daně příslušnou 
daň z přidané hodnoty za zdanitelné plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel dle §109a zák. č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, tj. je oprávněn zaplatit část smluvní ceny, která odpovídá dani z přidané 
hodnoty, namísto zhotoviteli, přímo správci daně. Pokud objednatel toto právo zvláštního způsobu 
zajištění daně využije, neprodleně to písemně oznámí druhé smluvní straně. Tato případná úhrada 
daně z přidané hodnoty ze zdanitelného plnění za zhotovitele zdanitelného plnění přímo správci daně 
dle §109a zák. č. 235/2004 Sb., bude oběma smluvními stranami považována za splnění závazku 
objednatele zaplatit příslušnou část smluvní ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zhotoviteli dle 
této smlouvy. 

7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí smluvní cenu pouze a jedině na účet zhotovitele, který 
je ke dni, kdy příjemce poukáže peněžní prostředky, tj. dá příkaz k úhradě smluvní ceny nebo její 
příslušné části ze svého účtu na účet druhé smluvní strany, zveřejněn příslušným správcem daně 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

8. Pohledávku vzniklou na základě této smlouvy či uskutečněného zdanitelného plnění může zhotovitel 
postoupit třetí osobě pouze a jedině za předpokladu předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 
VII. . 

Jakost, odpovědnosti za vady 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude prováděno v nejvyšší kvalitě. 
2. Zhotovitel je povinen provést každé dílčí plnění (každý jednotlivý náklad čísla zpravodaje v počtu 5700 

výtisků) bez vad a nedodělků. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu smluvního vztahu 
smluvené vlastnosti. Vadou díla (dílčího plnění) se rozumí zejména odchylka v kvalitě, množství, 
rozsahu, provedení, parametrech díla uvedených v této smlouvě, rozpor obsahu zpravodaje 
s podkladem předaným objednatelem, jakož i odchylka od kvality potištěného papíru, porušení 
technologie, nedodržení odpovídajícího postupu výroby, rozpor s právními předpisy, apod. Zhotovitel 
odpovídá za vady zjevné, skryté a právní, které má dílo (dílčí plnění) v jeho době předání objednateli. 

3. Objednatel není povinen převzít jednotlivé dílčí plnění ani jeho část, pokud toto dílčí plnění vykazuje 
jakoukoliv vadu či nedodělek. Pokud si dílo (dílčí plnění) objednatel převezme, upozorní na vady či 
nedostatky zhotovitele, jakmile je zjistí. Nenastanou-li skutečnosti zprošťující zhotovitele odpovědnosti 
za vady, má objednatel právo požadovat slevu z ceny. Nepřijme-li objednatel tuto slevu z ceny, je 
zhotovitel povinen zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu odstranit, nejpozději do 5 kalendářních 
dnů ode dne jejich oznámení. Objednatel má nárok na náhradu škody, která mu v důsledku vadného 
plnění vznikla. 

 
VIII.  

Doba trvání a ukončení smlouvy  

 
1. Tato smlouva nabývá účinností dne 1.1.2020 a uzavírá se na dobu neurčitou.  
2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva může být ukončena výpovědí kterékoli smluvní strany. 

Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení 
výpovědi druhé smluvní straně. 

3. Tato smlouva může být ukončena rovněž dohodou smluvních stran, ve které bude dohodnut způsob 
vzájemného vypořádání. 
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4. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem. 
Podstatným porušením smlouvy na straně zhotovitele se kromě zákonných důvodů pro účel této 
smlouvy rozumí zejména: 

a) prodlení zhotovitele přesahující 5 kalendářních dnů nebo opakované (nejméně 3x) jakékoli 
prodlení s řádným plněním povinností dodání jednotlivých dílčích plnění, 

b) opakované (nejméně 3x) neúplné jednotlivé dílčí plnění ze strany zhotovitele v celkovém rozsahu 
přesahujícím 100 ks výtisků jednoho čísla zpravodaje. 

c) opakované (nejméně 3x) vadné (nekvalitní) plnění ze strany zhotovitele (např. chybný soutisk 
barev, porušení přirozené kontrastní linie, dostatečné opacity, věrnosti barevného podání, 
správného rozlišení, nedostatky kompletace a balení) 

d) vydání zpravodaje s obsahem, jenž bude v rozporu s podkladem předaným zhotoviteli 
objednatelem. 

5. Objednatel může dále od smlouvy odstoupit v případě zahájení insolventního řízení na zhotovitele. 
6. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení této smlouvy objednatelem. 

Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele se kromě zákonných důvodů pro účel této 
smlouvy rozumí zejména prodlení objednatele s platbou za jednotlivé dílčí plnění přesahující 5 
kalendářních dnů nebo opakované (nejméně 3x) jakékoli prodlení s platbou za jednotlivé dílčí plnění.  

7. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a účinky odstoupení od smlouvy nastanou dnem, 
kdy bude písemné odstoupení doručeno druhé smluvní straně. 

 
IX.  

Smluvní pokuty  

 
1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za jednotlivé dílčí plnění 

(dle rozsahu konkrétního dílčího plnění buď z ceny za standardní, zúžené nebo rozšířené vydání) za 
každý den prodlení v případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením a předáním jednotlivé dílčí 
části díla dle čl. III. bodu 3 této smlouvy déle než 2 dny. 

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny za jednotlivé dílčí plnění 
(dle rozsahu konkrétního dílčího plnění buď z ceny za standardní, zúžené nebo rozšířené vydání) za 
každý den prodlení, v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. VII. bodu 3. této smlouvy. 

3. Dostane-li se objednatel do prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy déle než 5 dní, je 
zhotovitel oprávněn vyfakturovat objednateli a objednatel povinen zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

4. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou povinná strana uhradí nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Nárok na náhradu případně vzniklé škody není 
zaplacením smluvní pokuty dotčen a smluvní pokuta se do náhrady škody nezapočítává. 

5.  Objednatel je oprávněn případně výše uvedené uplatněné smluvní pokuty započíst oproti 
zhotovitelem vystavené faktuře.  

 
X.  

Závěrečná ustanovení 

 
1. Pro úpravu práv a povinností mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravených se použijí 

ustanovení smlouvy o dílo (§ 2586 a následující občanského zákoníku) a není-li zde takové ustanovení, 
pak obecná ustanovení občanského zákoníku. 

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou číslovány vzestupně počínaje číslem 1. 
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obě mají platnost originálu. Jedno 

vyhotovení smlouvy obdrží zhotovitel a jedno vyhotovení smlouvy obdrží objednatel. 
4. Pokud by se v důsledku změny právních předpisů nebo z jiných důvodů stala některá ujednání této 

smlouvy neplatnými nebo neúčinnými, účastníci prohlašují, že smlouva je ve zbývajících ustanoveních 
platná, neodporuje-li to jejímu účelu nebo nejedná-li se o ustanovení, která oddělit nelze. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona 
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že v důsledku 
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tohoto svého postavení je povinen na žádost poskytnout informace o skutečnostech uvedených v této 
smlouvě, resp. o jejím samotném uzavření. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že objednatel je 
povinným subjektem podle § 2, odst. 1, písm. b) zákona 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 tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv. Pro tyto případy 
zhotovitel výslovně prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, stejně jako samotné její 
uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a uděluje 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 
smlouvy v registru smluv dle zákona 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. Zveřejnění v registru smluv provede objednatel. 

7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po 
vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody 
o všech článcích této smlouvy připojují pověření zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční 
podpisy. 

8. Smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Hlučína č. 35/7d) ze dne 16.12.2019. 
 

 
 
     V Hlučíně dne 15. 1. 2020        V Praze dne 15. 1. 2020 

 
 
 
 
za objednatele      za zhotovitele 
xxxxxxxxxxx       xxxxxxxxxx                                   
starosta                                                        ředitel strategie obchodu  
        mediální skupina Mafra 
        na základě plné moci 
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