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SMLOUVA O DÍLO 

Uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 
 
těmito smluvními stranami: 
 

Objednatel: 
Město Mnichovo Hradiště 
295 01 Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1 
IČ: 00238309 
Zastoupený: Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta města  
 
a 

 

Zhotovitelem: 
MS Polygrafie s.r.o. 
Bakov nad Jizerou, Horka 35 

IČ: 26418266 

Zastoupený: Marek Brzobohatý, jednatel společnosti 

 
I. 

Předmět smlouvy 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že na základě svých oprávnění, zkušeností a znalostí a dále 
dle podkladů Objednatele vyhotoví tisk knihy o městě Mnichovo Hradiště s názvem Příběh 
Mnichova Hradiště v nákladu 2.000 kusů v níže uvedených parametrech: 

 

Vazba                   V8 šitá, lepenka 3mm, hřbet kulatý, barevný kapitálek, barevná záložka 

Náklad:                2.000ks 

Formát:               210x260 mm (hřbet po straně 260 mm) 
Blok:                    496 stran, 4/4, papír 150g KM 

Předsádky:         120g BO, obě 4/0 

Potah:                 135g KL, 4/0 + lamino mat 
Balení:                 po 2ks do folie 
Doprava do sídla objednatele (Mnichovo Hradiště) 
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II. 

Doba plnění 
1. Předpokládané plnění prací: 
Zahájení prací: 18. 11. 2020 (předání tiskových dat Objednatelem Zhotoviteli) 
Ukončení prací: 9. 12. 2020 (expedice knih do sídla Objednatele) 

 
2. Termín ukončení prací je závazný a lze jej posunout pouze v důsledku vyšší moci.  Za vyšší 

moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku 
stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy 
a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné 
pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR. 
Nastanou-li okolnosti vyšší moci, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou 
okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této 
smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak. 

III. 
Cena za dílo – fakturace 

1. Obě smluvní strany se dohodly na ceně dle stanovené cenové nabídky, tj. 350.400 Kč bez 
DPH. DPH bude účtováno ve výši 10 %.  

2. Zhotovitel potvrzuje, že si podklady zadání co nejpřesněji dle dostupných informací prověřil. 
Následně pak nemůže kvůli chybějícím údajům či prostředkům uplatňovat finanční nároky 
na jiná práva.  

3. Strany se dohodly, že dílo bude financováno touto formou: platba proběhne bankovním 
převodem na účet zhotovitele po obdržení daňového dokladu – faktury se splatností 21 
dnů. 

IV. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za: 
- Kvalitu a odbornou správnost poskytovaných služeb 

- Provedení díla na základě objednávky a podkladů předaných objednatelem v rozsahu 
termínu stanovených touto smlouvou 

2. Objednatel se zavazuje: 
- Poskytnout řádně a včasně podklady  
- Plnit své peněžité závazky 

- Zajistit potřebnou součinnost po celou dobu platnosti této smlouvy 

 

V. 
Odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel se zavazuje služby provádět v souladu se zákony České republiky a mezinárodně 
platnými předpisy. Zhotovitel zodpovídá za služby po stránce technické a funkční.  

2. Za obsahovou stránku je plně zodpovědný Objednatel, stejně tak je zodpovědný za včasné a 
řádné odevzdání podkladů nutných pro realizaci předmětu této smlouvy. 

3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé, jakož i vlastnosti požadované 
právními předpisy. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla a jeho části v délce 
2 roky od předání celého díla dle této smlouvy Objednatelem bez vad. Do záruční doby se 
nezapočítává doba, po kterou není možné dílo v důsledku vady řádně užívat.  
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4. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad díla bez zbytečného odkladu, nejpozději do 
sedmi dnů od uplatnění reklamace Objednatelem a vady odstranit v co nejkratším možném 
termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však do 30 dnů od 
oznámení vady. Objednatel je oprávněn v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady, 
provést toto odstranění sám nebo třetí osobou a takto vzniklé náklady Zhotoviteli 
vyúčtovat. Smluvní strany se dohodly, že součástí těchto nákladů je mj. cena odstranění 
vady, kterou objednatel uhradí třetí osobou. Objednatel má právo reklamovat i vady, které 
mohl zjistit při předání díla. 

 

VI. 
Smluvní pokuty 

1. Nedodržení splatnosti plateb za dílo dle vystavených faktur, pozdní úhrada konečné faktury 
dává zhotoviteli právo vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení.  

2. Nedodržení smluveného termínu k provedení díla dává objednateli právo vyúčtovat smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. 

3. V případě, že Zhotovitel neodstraní vadu řádně a včas, je Objednatel oprávněn účtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a každou vadu. 

 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém vyhotovení.  
2. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně jejích příloh a 

případných dodatků může být zveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.  

3. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR 
zveřejní Objednatel. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

5. Tato Smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
dnem jejího zveřejnění v registru smluv.  
 

 

Zhotovitel:                                                                               Objednatel: 
 
V Horkách u Bakova nad Jizerou dne 23.10. 2020      V Mnichově Hradiště dne 23.10.2020              
 
 
……………………………………………………..    …………………………………………………….. 
 

Marek Brzobohatý      Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. 
jednatel společnosti MS Polygrafie s.r.o.   starosta města 

 


