
 

Rámcová smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
níže uvedeného měsíce, dne a roku mezi těmito stranami: 
 
DESIGN UNION, s.r.o. 
Se sídlem: Myslivečkova 1564/12, 162 00 Praha 6 
IČ: 07587112 
DIČ: CZ07587112 
Jednající: Jiří Kyncl 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
a 
 
Botanická zahrada Teplice příspěvková organizace 
sídlo:  Josefa Suka 1388/18, 415 01 Teplice 
IČO:    70946540 
Jednající:  Bc. Petr Šíla 
(dále jen „Objednatel“) 

I. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této rámcové smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provádět na základě potvrzených dílčích 
objednávek pro objednatele dílo, přičemž pro účely touto smlouvou vzniklého smluvního vztahu se dílem rozumí  
provádění reklamních a marketingových služeb s tím, že bližší specifikace konkrétního plnění bude upřesněna v 
dílčích objednávkách. V souvislosti s tím se zhotovitel zavazuje písemně (faxem, e-mailem, poštou) potvrdit 
objednávku nejpozději do 2 pracovních dnů. V případě jakýchkoli pochybností je zhotovitel oprávněn v dané 
lhůtě dvou dnů předat písemně objednateli své námitky s cílem přijetí shodného závěru obou smluvních stran. 
Následným potvrzením dílčí objednávky se stvrzuje především specifikace díla, objednané množství a termín 
dodání předmětu díla, popř. místo dodání. 
 
2. Smluvní strany se dohodly, že pro případ, že výsledkem činnosti zhotovitele dle smlouvy o dílo uzavřené na 
základě této smlouvy bude autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, pak zhotovitel jako autor poskytne 
objednateli licenci k užití díla v maximálním možném rozsahu za podmínek touto smlouvou sjednaných. 
 

II. 
Čas plnění a místo dodání 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a dodat předmět díla v době smluvními stranami dohodnuté v dílčí 
objednávce. 
 
2. Po zhotovení díla vzniká objednateli povinnost předmět díla převzít, avšak pouze za předpokladu, že zhotovitel 
provedl dílo bezvadně a plně v souladu s požadavky objednatele specifikované v dílčí objednávce. Zhotovitel se 
zavazuje dodat předmět díla v sídle objednatele. V případě, že se smluvní strany dohodly na jiném místě dodání, 
musí být toto místo stanoveno v dílčí objednávce. 

 
III. 

Cena díla 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí za dílo smluvní cenu vzájemně odsouhlasenou v  dílčí 
objednávce. Ceny za dílo jsou stanoveny vč. DPH, která bude účtována zvlášť v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
2. Smluvní strany činí nesporným, že v ceně díla jsou také zahrnuty náklady, které zhotoviteli vzniknou v 
souvislosti s dodáním díla.  
 



 

3. Vícepráce provedené na písemný požadavek objednatele a nezahrnuté do smluvní ceny díla uhradí objednatel 
zvlášť. Podkladem pro jejich fakturaci je jejich soupis a cena předem odsouhlasená objednatelem. 
 
4. Smluvní strany se dohodly, že hodinová sazba na grafické, DTP (desktop publishing) a produkční práce se 
stanovuje ve výši 500 Kč bez DPH, tj. 605 Kč včetně DPH. Celkové plnění nepřekročí v kalendářním roce částku 
180 000 Kč bez DPH. 
 

IV. 
Platební podmínky 

  
1. Platbu ceny díla provede objednatel bezhotovostním převodem na základě faktury (daňového dokladu) 
vystavené zhotovitelem po dodání díla se splatností 14 dnů od jeho doručení objednateli. 
 
2. Faktura může být vystavena až po dodání a převzetí předmětu díla objednatelem. 
 
3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury po lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn požadovat a 
objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky. 
 
4. Faktury musí splňovat náležitosti daňových dokladů podle platných právních předpisů. Jestliže faktury tyto 
náležitosti splňovat nebudou, je objednatel oprávněn tyto vrátit, aniž by se tak dostal do zpoždění s jejich 
zaplacením. Faktury se považují za zaplacené dnem připsání částky ceny díla na účet zhotovitele. 
 
5. Faktura bude zasílána vždy na konci daného/aktuálního kalendářního měsíce, na základě schváleného 
položkového vyúčtování, které zhotovitel zašle mailem objednateli na mail adresu sila@botanickateplice.cz 
 

V. 
Ostatní ujednání 

 
1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost, s náležitou 
odbornou péčí, v rozsahu, kvalitě a termínech dle této smlouvy nebo dle objednávky. Jakékoli změny díla musí 
být písemně potvrzeny ze strany objednatele.  
 
2. Po předchozím souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn využít k provádění díla třetí osoby. 
 
3. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy, zejména předpisy z oblasti 
bezpečnosti práce, ochrany zdraví, požární prevence a protipožární ochrany, a hygienické a ekologické předpisy. 
Za jakékoli porušení právních přepisů při provádění díla nese odpovědnost zhotovitel. 
 
4. Hotové dílo se zhotovitel zavazuje předat objednateli za podmínek a v termínu dle konkrétní smlouvy o dílo. 
Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle 
ustanovení článku IV. 
 
5. Zhotovitel bude vystupovat jako na objednateli nezávislý podnikatel, zejména bude dbát na to, aby třetím 
osobám bylo zřejmé, že nejedná na účet ani jménem objednatele. 
 

VI. 
Licenční ujednání 

 
1. Pro případ vzniku autorského díla zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli výhradní bezplatnou licenci 
k užití díla (dále jen „licence“). Licence je časově, teritoriálně a množstevně neomezena, a vztahuje se na všechna 
známá užití díla. Licence zahrnuje také právo objednatele dílo měnit a zasahovat do něj, popřípadě do jeho částí.  
 
2. Na základě licence je objednatel oprávněn dílo zveřejnit, přihlásit jej jako ochrannou známku nebo průmyslový 
vzor a stát se jejich vlastníkem. Za tímto účelem poskytne zhotovitel objednateli veškerou součinnost a zdrží se 
všeho, co by mohlo objednateli způsobit jakoukoli újmu. 
3. Objednatel je oprávněn licenci (nebo její část) převést na třetí osobu nebo udělit podlicenci i bez souhlasu 
zhotovitele a bez nároku zhotovitele na další odměnu. 



 

4. Vznikne-li dílo na základě spoluautorství (ačkoliv se toto nepředpokládá), je zhotovitel povinen získat vlastním 
jménem a na svůj účet od všech autorů nebo spoluautorů zúčastněných při vytváření díla licenci k užití díla resp. 
jeho části v rozsahu, v němž poskytuje touto smlouvou licenci k užití díla objednateli. 
 
5. V případě zaměstnaneckého díla zaplatí přiměřenou odměnu autorovi (autorům) díla sám zhotovitel, přičemž 
mu vůči objednateli nevznikne žádný regresní či jiný nárok ohledně takové odměny (takové útraty jsou zahrnuty 
ve sjednané odměně podle této smlouvy).  
 
6. Zhotovitel odpovídá za to, že dílem a jeho užíváním v souladu s licencí poskytnutou touto smlouvou nedojde k 
neoprávněnému zásahu do jakýchkoliv práv třetích osob. 

 
VII. 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Smluvní strany sjednávají, že veškeré přílohy touto smlouvou zmiňované musí být stvrzeny podpisy smluvních 
stran a poté se stávají nedílnou součástí této smlouvy o dílo. 
 
2. Tato smlouva a jednotlivé smlouvy o dílo a vztahy z nich vyplývající se řídí českým právním řádem, zejména 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), pokud jde o zhotovení díla a poskytnutí 
licence na základě smlouvy o dílo a licenčního ujednání. Tam, kde je předmětem smlouvy úprava práv k 
autorskému dílu, řídí se tato smlouva také zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, a tam, kde je 
předmětem smlouvy úprava práva k průmyslovému vzoru, řídí se tato smlouva také zákonem č. 207/2000 Sb., o 
ochraně průmyslových vzorů. 
 
3. Změnu obsahu nebo doplnění této smlouvy lze provádět jen po vyjádření souhlasu smluvních stran 
prostřednictvím písemných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy. Tato smlouva je 
vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom pare. 
 
4. Tato smlouva, která nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu, se uzavírá na dobu neurčitou. 
 
5. Veškeré spory vzniklé mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou budou řešeny příslušnými soudy 
České republiky. 
 
7. Veškerá komunikace smluvních stran musí být písemná a doručená druhé smluvní straně osobně oproti 
potvrzení o přijetí, prostřednictvím kurýrní služby nebo provozovatele s poštovní licencí na adresu sídla 
uvedenou v záhlaví této smlouvy, popřípadě elektronikou poštou. Změnu kontaktních údajů oznámí příslušná 
smluvní strana druhé straně bez zbytečného prodlení. 
 
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, přičemž její autentičnost potvrzují svými podpisy. 
 
9.  Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv dle zákona o registru smluv. 

10. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné. 

11. Smluvní strany se dohodly, že cena díla dle čl. 3 bude využita pro objednatele v  rámci projektů již od 
1.6.2020. 

 
 
v Teplicích dne 22.6.2020                  v Praze dne 22.6. 2020 
 
 
 
 
.................................................     ................................................. 
objednatel        zhotovitel 
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