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Smlouva o dílo 
č. JKIC/ 2020/16 

 

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. 

Se sídlem  Kostelní 1/6, 466 01 Jablonec nad Nisou 

Zastoupená  Petrem Vobořilem, ředitelem  

IČ                    286 864 54 

DIČ   CZ286 864 54 

Bankovní spojení Komerční banka  

Číslo účtu  43-3586560227/0100 

 dále jen „objednatel“ 

a  

Květoslav Zaplatílek 

se sídlem      Vesec 66, 511 01 Turnov   

IČ:         72936274 

DIČ:               CZ 5703051310 

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

takto: 
 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu 
s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních 
údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jedině že o 
to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběru provedeného objednatelem  
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Tisk brožury “Jablonecký kalendář”“ (dále 
jen „veřejná zakázka“).  
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3. Zhotovitel prohlašuje: 

- že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 
předmětu plnění této smlouvy,  

- že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci 
předmětu plnění této smlouvy, 

- že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této smlouvy 
provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.  

 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

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

 
Článek II. 

Specifikace díla  
Brožura “ Jablonecký kalendář” 
 
Předmětem plnění je předtisková příprava a vlastní tisk, vazba a doprava na místo určení. Jedná se 
o přehled kulturních akcí po celém Jablonci nad Nisou. Koncerty, festivaly, program kin a divadel, 
výstavy, tipy na výlety, akce konané městskými organizacemi i dalšími zájmovými skupinami. 
 
Náklad: 22 000 ks 
Rozsah - počet stran: 12 
Barevnost: 4/4 
Formát: 118x340 mm 
Papír: křída, 115 gramů 
Knihařské zpracování: V1 
Jazykové verze: čeština 
 
 

Článek III. 
Kontrola provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje za účelem kontroly provádění díla předvést objednateli, popř. dalším 
oprávněným osobám, v termínu určeném objednatelem dosavadní výsledek své činnosti, a za 
tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.  

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může  

objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.  



 

3 | S t r á n k a  

 

 
Článek IV. 

Čas a místo splnění 

1. Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do do 26. dne každého měsíce. Zakázka je předána 
dodacím listem dnem podpisu mezi objednatelem a zhotovitelem. 

2. Zhotovitel předá dílo v přízemí Magistrátu města Jablonec nad Nisou, budova jablonecké 
radnice, Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19 a v Jabloneckém kulturním a informačním 
centrum, o.p.s. Jablonec nad Nisou, Kostelní 1/6, PSČ 466 01.  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 V. 

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 smlouvy, 
popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli 
v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.  

2. Objednatel se zavazuje provést prohlídku předaného díla nejpozději do  3  pracovních dnů ode 
dne jeho předání a v této lhůtě oznámit zhotoviteli případné výhrady k předanému dílu. Pokud 
objednatel v uvedené lhůtě oznámí zhotoviteli, že nemá výhrady, nebo žádné výhrady 
neoznámí, má se za to, že objednatel dílo akceptuje bez výhrad a že dílo převzal. Pokud 
objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, pro které dle jeho názoru lze dílo užívat k účelu 
vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, 
že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo převzal. Nelze-
li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. 
k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá. V takovém případě 
se má za to, že objednatel dílo nepřevzal. Nepřevzaté dílo vrátí objednatel zpět zhotoviteli, 
umožňuje-li to povaha věci a nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, pokud zhotovitel nevyzve 
objednatele k převzetí díla včas dle článku IV. odst. 1 této smlouvy.  

4. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, které 
objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.  

5. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku VIII. této smlouvy.  

6. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně. 
 

Článek VI. 
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  
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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 je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou 
kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících 
potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle 
požadavku objednatele. 

3. 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. 

4. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím subdodavatelů s předchozím souhlasem 
objednatele, odpovídá však, jako by plnil sám.  

5. Objednatel je povinen předat zhotoviteli následující podklady nutné pro provedení díla: tiskové 
pdf. Zhotovitel se zavazuje podklady předané objednatelem použít pouze ke splnění této 
smlouvy. Po předání díla je zhotovitel povinen podklady neprodleně vrátit objednateli, 
nedohodnou-li se strany jinak.   

Článek VII. 
Cena za dílo a platební podmínky 

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

2,555- Kč (dvěcelépětsetpadesátpět) bez DPH za jedno číslo 

      3,09155- Kč (třicelénuladevětjednapětpět) za jedno číslo 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 (měsíčního dílčího plnění) 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 20 dnů od vystavení a musí být doručena 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 vystavením 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 VIII. 
Odpovědnost zhotovitele za vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 2 roky 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 15 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 IX. 

Vlastnické právo a právo užití 

1. Objednatel nabude vlastnické právo k veškerým výstupům, které vzniknou realizací předmětu 
smlouvy, okamžikem předání a převzetí díla v souladu s článkem V. této smlouvy. 

2. Objednatel bude dílo užívat za účelem propagace objednatele. 

3. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona  
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, získává objednatel veškerá 
práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k  dílu, a to v rozsahu nezbytném 
pro jeho řádné užívání po celou dobu trvání příslušných práv. Objednatel od zhotovitele zejména 
získává k takovému dílu nejpozději dnem jeho předání a převzetí veškerá majetková práva, a to 
formou níže uvedeného licenčního ujednání (dále jen „licence“). 

4. Licence je udělena jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového díla a k účelu, který  
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vyplývá z této smlouvy, jako neodvolatelná, neomezená územním či množstevním rozsahem a 
způsobem užití, přičemž objednatel není povinen ji využít. Licence je udělena na dobu trvání 
majetkových práv k takovému dílu. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout, 
minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy. 

6. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo. 
 

Článek X. 
Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody 

1. V případě, že zhotovitel nepředá dílo v dohodnutý čas na dohodnutém místě, zavazuje se 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den 
prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se 
zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny za dílo včetně DPH za 
každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu. 

3. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. Zhotovitel 
je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i před zánikem 
utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná ve lhůtě 10 dnů 
od doručení písemné výzvy zhotoviteli.  

4. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za 
dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku včasného 
neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce zhotovitele na 
zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.  

5. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení. 

6. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti zhotovitelem 
vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena 
smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu 
převyšuje. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne v důsledku 
jednání zhotovitele, kterým je porušen zákon o veřejných zakázkách.  

 

Článek XI. 
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  
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povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti němu 
zahájeno insolvenční řízení. 

 

 
 

Článek XII. 
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. 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: 18. května 2020       

 

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Petr Vobořil, ředitel  zhotovitel 

            


