
SMLOUVA O DÍLO 
Číslo objednatele ev.č. 19/49276433/2020 

I. 
Smluvní strany 
1.1 Objednatel: 
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace 
Nad Olšinami 448/3, 100 00 Praha 10 
zastoupený Mgr. Irenou Benkovou, ředitelkou 
IČO: 49276433, DIČ: CZ49276433 
 
a 
 
1.2 Zhotovitel: 
powerprint s.r.o. 
Brandejsovo nám. 1219/1, 165 00 Praha Suchdol 
zastoupený Ing. Zdeňkem Janovcem, jednatelem 
IČO: 27627705; DIČ: CZ27627705 
Společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
119931 
 

Smluvní strany uzavírají tuto  smlouvu o dílo: 

 
II. 
Předmět smlouvy - určení díla 
2.1 Dílem dle této smlouvy je tisk 220 ks „Archeologie ve středních Čechách 24/1“, formát A4, 
počet stran - 296 (268 černobílých a 28 plnobarevných), papír - 115 g matná křída, obálka - 
plnobarevná, matné lamino, vazba - V8 šitá, půlkulatý hřbet, balit jednotlivě do fólie + maketa ke 
kontrole - volné listy + obálka. 
2.2 Dílo bude provedeno v termínu uvedeném v článku III. této smlouvy. 
 
III. 
Lhůta plnění díla 
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést, dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 30. 06. 2020 
  

IV. 
Cena za dílo 
4.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo určené v čl. II. této smlouvy a to ve výši do 72 270,- 
Kč bez DPH, tj. 79 497,- Kč včetně DPH a je dána cenovou nabídkou v nabídce ze dne 21. 4. 2020. 
4.2 Cenu díla může objednatel snížit o cenu neprovedených prací. 
4.3 Zhotovitel se zavazuje dílo provést a objednatel převzít a zaplatit cenu za provedené dílo 
specifikované v čl. II. 
 
V. 
Financování a placení 
5.1 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli provedené práce na základě předání knih a 
vystavené faktury. 
5.2 Dohodnutá splatnost faktur je 14 dní od převzetí. 
 



VI. 
Smluvní pokuty, úroky z prodlení 
6.1 Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit 
oprávněné straně tyto smluvní pokuty a úroky z prodlení: 

 Za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla úrok z prodlení ve 
výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.  

 Za prodlení objednatele s platbou faktury vystavené zhotovitelem v souladu s touto 
smlouvou úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
VII. 
Předání a převzetí díla 
7.1 Zhotovitel předá objednateli dílo nejpozději dne 30. 06. 2020. 
 
VIII. 
Závěr 
8.1 Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy předkládá zhotovitel. 
8.2 Smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
8.3 Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení. 
8.4 Smlouva bude Objednatelem v souladu se zákonem č. 340/2019 Sb., o registru smluv 
v platném znění, zveřejněna v Registru smluv, nejpozději do 30 dnů od podpisu. 
 
V Praze dne 18. 05. 2020 
 
 
 
………...........................      ………........................... 
Mgr. Irena Benková, ředitelka    Ing. Zdeněk Janovec, jednatel 
  
 
 
 

 


