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Smlouva	o	dílo	
č.	JKIC/2020/13	

	

uzavřená	v	souladu	s	§	2586	a	násl.	zákona	č.	89/2012	Sb.,	občanský	zákoník,	ve	znění	
pozdějších	právních	předpisů,	mezi	těmito	smluvními	stranami:		

	
Jablonecké	kulturní	a	informační	centrum,	o.p.s.	

zapsané	v	rejstříku	obecně	prospěšných	společností	pod	spisovou	značkou	O	252	vedená		
u	Krajského	soudu	v	Ústí	nad	Labem	

Zastoupené:	Petrem	Vobořilem,	ředitelem	společnosti	

Adresa:	Kostelní	1/6,	46601	Jablonec	nad	Nisou,	

IČ	:	286	86	454	 	

DIČ:	CZ286	86	454	 	

Číslo	účtu:	43-3586560227/0100																			

dále	jen	objednatel	

a		

																		

VETAMBER	s.r.o.	

se	sídlem	Prosluněná	558/7,	Hlubočepy,	152	00	Praha	

IČ:	264	47	541	

DIČ:	CZ44847742	

osoba	oprávněná	podepsat	smlouvu:	Tomáš	Veber,	jednatel	společnosti	

dále	jen	„zhotovitel“	

takto:	
	

Článek	I.	
Předmět	smlouvy	

1. Zhotovitel	se	zavazuje	provést	na	svůj	náklad	a	nebezpečí	pro	objednatele	níže	specifikované	
dílo.	

Článek	II.	
Specifikace	díla		

2. Zhotovitel	 se	 zavazuje	 provést	 montáž	 mobiliáře	 dle	 seznamu	 prvků,	 s	 doplněním	
jednotlivých	 poničených	 a	 chybějících	 částí.	 Komplet	 mobiliář	 bude	 povrchově	 úpraven		
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tmelením,	broušením	a	opatřen	finálním	nátěrem	dle	určeného	odstínu.	Mobiliář	je	součástí	
připravované	 výstavy	 MÁ	 VLAST	 Česká	 krajinomalba	 ze	 sbírky	 Kooperativy	 v	 kostele		
sv.	Anny	v	Jablonci	nad	Nisou.	(dále	také	jako	„dílo“).		

	

3. Podrobná	specifikace	díla,	seznam	prvků:		
	

	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

Článek	III.	
Čas	a	místo	splnění	

1. Zhotovitel	se	zavazuje	předat	dílo	nejpozději	do	10	dnů	od	účinnosti	této	smlouvy.	Zhotovitel	
je	oprávněn	předat	dílo	kdykoli	během	dohodnuté	lhůty,	je	však	povinen	alespoň	2	pracovní	
dny	dopředu	vyzvat	objednatele	k	převzetí	díla	s	výjimkou,	že	čas	předání	díla	připadne	na	
poslední	den	lhůty. 

2. Zhotovitel	předá	dílo	v	místě	sídla	objednatele.	Zhotovitel	se	zavazuje	předat	spolu	s	dílem	
všechny	doklady	nebo	jiné	dokumenty,	které	objednatel	potřebuje	k	užívání	díla	v	souladu	
s	účelem	vyplývajícím	z	této	smlouvy,	popř.	k	účelu,	který	je	pro	užívání	díla	obvyklý,	nebo	
které	požadují	právní	předpisy. 

	
Článek	IV.	

Předání	a	převzetí	díla	

1. Zhotovitel	se	zavazuje	předat	objednateli	řádně	provedené	dílo.	Za	řádně	provedené	dílo	se	
považuje	 dílo	 dokončené,	 tj.	 způsobilé	 sloužit	 objednateli	 k	 účelu	 vyplývajícímu	 z	této		

výstavní	stěna	profil	T	300x200x280	 6	
výstavní	stěna	profil	Z	s	průchodem	200x300x300x280	 2	
výstavní	sokl	110x40x40	 2	
výstavní	sokl	120x30x30	 7	
výstavní	sokl	130x25x25	 3	
výstavní	sokl	110x60x30	 1	
výstavní	sokl	130x30x30	 3	
výstavní	sokl	110x33x33	 1	
výstavní	sokl	120x55x30	 1	
výstavní	sokl	120x40x30	 1	
výstavní	sokl	120x40x40	 1	
výstavní	sokl	110x70x50	 1	
výstavní	sokl	130x40x40	 1	
výstavní	sokl	100x90x60	 1	
výstavní	sokl	110x70x55	 1	
lavice	 4	
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smlouvy,	popř.	k	účelu,	který	je	pro	užívání	díla	obvyklý,	a	které	zhotovitel	předá	objednateli	
v	dohodnutém	času,	na	dohodnutém	místě	a	bez	vad.		

	
Článek	V.	

Práva	a	povinnosti	smluvních	stran	

1. Zhotovitel	 se	zavazuje	provést	dílo	 s	odbornou	péčí	 a	obstarat	vše,	 co	 je	k	provedení	díla	
potřeba.	 Zhotovitel	 se	 zavazuje	 provést	 dílo	 v	souladu	 s	podklady	 k	veřejné	 zakázce	 a	 je	
povinen	zajistit,	aby	dílo	odpovídalo	obecně	platným	právním	předpisům	ČR,	ve	smlouvě	
uvedeným	 dokumentům	 a	 příslušným	 technickým	 normám,	 jejichž	 závaznost	 si	 smluvní	
strany	tímto	sjednávají.			

2. Zhotovitel	se	zavazuje	neprodleně	informovat	objednatele	o	všech	skutečnostech,	které	by	
mu	mohly	způsobit	finanční,	nebo	jinou	újmu,	o	překážkách,	které	by	mohly	ohrozit	termíny	
stanovené	touto	smlouvou	a	o	vadách	předaného	díla.	

3. Dílo	může	zhotovitel	provést	prostřednictvím	poddodavatelů,	odpovídá	však,	jako	by	plnil	
sám.	

	

Článek	VI.	
Cena	za	dílo	a	platební	podmínky	

1. Cena	za	dílo	je	smluvními	stranami	sjednána	ve	výši:	

− 119.400	,-	Kč	(slovy:	stodevatenácttisícčtyřista	korun	českých)	bez	DPH, 

− 144.474	,-	Kč	(slovy	stočtyřicettisícčtyřistasedmdesátčtyři	korun	českých)	včetně	DPH,	
jejíž	sazba	ke	dni	uzavření	této	smlouvy	činí			21		%.		 

2. Cena	dle	odst.	1	uvedená	bez	DPH	je	stanovena	jako	konečná	a	nepřekročitelná	a	zahrnuje	
veškeré	náklady	nezbytné	k	řádnému	splnění	závazků	zhotovitele,	včetně	inflace.		

3. Zhotovitel	 je	 oprávněn	 fakturovat	 cenu	 po	 předání	 díla	 za	 předpokladu,	 že	 podle	 článku		
V.	 této	 smlouvy	 je	 dílo	 akceptováno	 bez	 výhrad	 a	 zhotovitel	 řádně	 splnil	 další	 závazky	
vyplývající	z	této	smlouvy.			

4. Faktura	(daňový	doklad)	je	splatná	ve	lhůtě	14	dnů	od	jejího	doručení	objednateli.		

5. Faktura	(daňový	doklad)	musí	obsahovat	zejména:		

− označení	osoby	zhotovitele	včetně	uvedení	sídla	a	IČ	(DIČ), 

− označení	osoby	objednatele	včetně	uvedení	sídla,	IČ	a	DIČ, 

− evidenční	číslo	faktury	a	datum	vystavení	faktury, 

− rozsah	a	předmět	plnění	(nestačí	pouze	odkaz	na	evidenční	číslo	této	smlouvy), 

− den	uskutečnění	plnění, 

− označení	této	smlouvy	včetně	uvedení	jejího	evidenčního	čísla, 
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− lhůtu	splatnosti	v	souladu	s		předchozím	odstavcem, 

− označení	banky	a	číslo	účtu,	na	který	má	být	cena	poukázána. 

6. Kromě	 náležitostí	 uvedených	 v	předchozím	 odstavci	 musí	 faktura	 (daňový	 doklad)	
obsahovat	náležitosti	dle	příslušných	právních	předpisů.	

7. Jestliže	faktura	(daňový	doklad)	nebude	obsahovat	dohodnuté	náležitosti,	nebo	náležitosti	
dle	příslušných	právních	předpisů,	nebo	bude	mít	jiné	vady,	je	objednatel	oprávněn	ji	vrátit	
zhotoviteli	 s	uvedením	 vad.	 V	takovém	případě	 se	 přeruší	 lhůta	 splatnosti	 a	 počne	 běžet	
znovu	ve	stejné	délce	doručením	opravené	faktury	(daňového	dokladu).		

8. Dohodnutou	cenu	za	dílo	uhradí	objednatel	na	základě	faktury	(daňového	dokladu),	která	
obsahuje	všechny	náležitosti	stanovené	touto	smlouvou	a	příslušnými	právními	předpisy,	
bezhotovostním	převodem	na	účet	zhotovitele	uvedený	v	této	smlouvě	nebo	na	účet,	který	
zhotovitel	objednateli	písemně	sdělí	po	uzavření	této	smlouvy.	

	

Článek	VII.	
Odpovědnost	zhotovitele	za	vady	

1. Zhotovitel	poskytuje	objednateli	záruku	na	dílo	po	dobu	24	měsíců	od	předání	bezvadného	
díla.	Záruční	doba	běží	od	dne	předání	a	převzetí	díla	v	souladu	s	článkem	V.	této	smlouvy.		

2. Objednatel	má	nárok	na	bezplatné	odstranění	jakékoli	vady,	kterou	mělo	dílo	při	předání		
a	převzetí,	nebo	kterou	objednatel	zjistil	kdykoli	během	záruční	doby.		

3. Zhotovitel	se	zavazuje	vadu	díla	odstranit	neprodleně,	nejpozději	však	do	14	dnů	ode	dne	
doručení	písemného	oznámení	objednatele	o	vadách	díla.		

4. Oznámení	musí	obsahovat	popis	vady	díla	a	právo,	které	objednatel	v	důsledku	vady	díla	
uplatňuje.	

	
Článek	VIII.	

Odstoupení	od	smlouvy	

1. Smluvní	 strany	 mohou	 odstoupit	 od	 této	 smlouvy	 z	důvodů	 stanovených	 zákonem	 nebo	
touto	smlouvou.	

2. Objednatel	je	oprávněn	od	této	smlouvy	odstoupit,	pokud	zhotovitel	poruší	jakoukoli	svoji	
povinnost	vyplývající	 z	této	 smlouvy,	pokud	zhotovitel	 vstoupí	do	 likvidace	nebo	 je	proti	
němu	zahájeno	insolvenční	řízení.	

	
Článek	IX.	

Zveřejnění	smlouvy	a	obchodní	tajemství	

1. Zhotovitel	bere	na	vědomí,	že	smlouvy	s	hodnotou	předmětu	převyšující	50.000	Kč	bez	DPH	
včetně	 dohod,	 na	 základě	 kterých	 se	 tyto	 smlouvy	 mění,	 nahrazují	 nebo	 ruší,	 zveřejní	
objednatel	 v	registru	smluv	zřízeném	 jako	 informační	systém	veřejné	 správy	na	základě	
zákona	 č.	340/2015	 Sb.,	 o	 registru	 smluv.	 Zhotovitel	 výslovně	 souhlasí	 s	 tím,	 aby	 tato		
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smlouva	 včetně	 případných	 dohod	 o	 její	 změně,	 nahrazení	 nebo	 zrušení	 byly	 v	 plném	
rozsahu	v	registru	smluv	objednatelem	zveřejněny.		

2. Zhotovitel	 prohlašuje,	 že	 skutečnosti	 uvedené	 v	 této	 smlouvě	 nepovažuje	 za	 obchodní	
tajemství	 a	 uděluje	 svolení	 k	 jejich	 užití	 a	 zveřejnění	 bez	 stanovení	 jakýchkoliv	 dalších	
podmínek.		

	
Článek	X.	

Závěrečná	ustanovení	

1. Tuto	 smlouvu	 je	možno	měnit	pouze	písemně	na	základě	vzestupně	číslovaných	dodatků		
a	to	prostřednictvím	osob	oprávněných	k	uzavření	této	smlouvy.	

2. Tato	smlouva	je	vyhotovena	ve	třech	vyhotoveních,	které	mají	platnost	a	závaznost	originálu.	
Objednatel	obdrží	dvě	vyhotovení	a	jedno	vyhotovení	obdrží	zhotovitel.	

3. Tato	 smlouva	 nabývá	 účinnosti	 podpisem	 poslední	 smluvní	 strany.	 V	případě,	 že	 bude	
zveřejněna	objednatelem	v	registru	smluv,	nabývá	však	účinnosti	nejdříve	tímto	dnem,	a	to	
i	v	případě,	že	bude	v	registru	smluv	zveřejněna	protistranou	nebo	třetí	osobou	před	tímto	
dnem.	

4. Smluvní	strany	prohlašují,	že	souhlasí	s	textem	této	smlouvy.		

5.	 Nedílnou	součástí	této	smlouvy	jsou	tyto	přílohy:	

6.	 V	případě,	že	nelze	vedle	sebe	aplikovat	ustanovení	této	smlouvy	a	její	přílohu	tak,	aby	
mohly	být	užity	vedle	sebe,	pak	mají	přednost	ustanovení	této	smlouvy.		

	

	

V	Jablonci	nad	Nisou	dne	1.	4.	2020					
	

	

	
………………………………	 …………………………	

				Petr	Vobořil	 		Tomáš	Veber 


