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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2358 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku

číslo smlouvy objednatele: £// / / //C ~f'/rC

číslo smlouvy Dodavatele:

-7

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 1 10 00 Praha 1 Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.

zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.:

kontaktní e-mailová adresa:

zastoupená: sedou představenstva

místopředsedou

představenstva

členem představenstva

enem představenstva

Při podpisu této Smlouvy a veškerých jejich Dodatků jsou oprávnění zastupovat společnost

dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo

místopředsedou představenstva.

(dále též „Objednatel")

2. Dodavatel: STUDIO NAJBRT, s.r.o.

U Nikolajky 822/7, 150 00 Praha 5 Smíchov

IČO: 25124021

DIČ: CZ251 24021

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.

zn. C 51701

Bankovní spojení: oslovenská obchodní banka, a.s.

Č.Ú.:

á adresa:

e-mail pro ú

zastoupená: jednatelem společnosti

(dále též „Dodavatel")

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s 2358 a násl. a § 2586 a násl. zákona č.

89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") tuto smlouvu o dílo a licenční

smlouvu (dále jen „Smlouva").
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II.

Předmět plnění

1. Předmětem plnění Smlouvy je vytvoření manuálu jednotného vizuálního stylu

společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. a to v rozsahu, způsobem

a ve lhůtách určených v této smlouvě (dále jen „dílo").

2. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit Dodavateli cenu za provedení

díla ve výši sjednané dále v této smlouvě.

3. Podrobný popis postupu při prováděni díla je uveden níže dle strukturovaných činností

s rozdělením na jednotlivé kapitoly a podkapitoly:

3.1 1. kapitola: Styl

3.1.1. Vizuální styl

3. 1.1.1. Doplňkové prvky vizuálního stylu

3. 1.1.2. Pravidla aplikace doplňkových prvků barevné provedení 1 podkapitola

3.2 2. kapitola: Merkantil

3.2.1. Hlavičkový papír

3.2.1 .1 . Hlavičkový papír administrativní

3.2. 1.2. Hlavičkový papír management

3.2.2. Tisková zpráva

3.2.3. Externí sdělení

3.2.4. Interní sdělení

3.2.5. Vizitky

3.2.6. Komplimentka

3.3 3. kapitola: Prezentace

3.3.1. Samolepky

3.3. 1.1. Přelepka na smlouvy

3.3.1.2. Nálepka

3.3.2. Identifikační karty

3. 3.2.1. Karta zaměstnance

3.3. 2.2. Karta návštěvníka

3.3.2.3. Parkovací karta

3.4 4. kapitola: Multimedia

3.4.1 . Elektronická zpráva emailový podpis

3.4.2. Prezentace Power Point

6 podkapitol

2 podkapitoly

2 podkapitoly

3.5 5. kapitola: Speciální aplikace značky

3.6.1. Vozidla

3.6. 1.1. Osobní vozidla

3.6. 1.2. Užitková vozidla

3.6.2. Propagační a reklamní předměty (trička, hrnky, tužky a další dle konkrétní

poptávky)

3.6.3. Pracovní oděvy zaměstnanců

3.6.4. Taška 4 podkapitoly

4. Objednatel je povinen poskytnout Dodavateli veškerou potřebnou součinnost, zejména s

dostatečným předstihem Dodavateli sdělit požadavky na obsah díla a předávat mu
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všechny potřebné podklady pro vytvoření díla, mají-li být při provedení díla použity resp.

do něj zařazeny nebo jsou-li k vytvoření díla jinak potřeba. Objednatel odpovídá za to, že

všechny takto dodané podklady (zejména fotografie nebo jiná díla autorská, ochranné

známky, předměty osobnostních práv podobizny, jména, apod.) je oprávněn užít

způsobem, pro který je Dodavateli dodá, včetně jejich zpracování při provádění díla.

Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za případné porušení práv osob, jimž k takto

dodaným podkladům příslušejí jakákoli práva, způsobené užitím podkladů. Vznese-li

Objednatel požadavek, aby součástí díla bylo již existující autorské dílo nebo jiný předmět

práv duševního vlastnictví nebo práv osobnostních, je povinen na vlastní náklady a na

vlastní odpovědnost zajistit potřebná oprávnění k jeho užití.

5. Ocitne-li se Objednatel v prodlení s dodáním potřebných podkladů, posouvá se o stejný

počet dnů též termín sjednaný pro předání té části díla, pro jejíž vytvoření jsou takové

podklady třeba. Dodavatel je však v takovém případě oprávněn takto posunutý termín pro

předání příslušné části překročit dále v rozsahu, ve kterém mu v provedení příslušné části

díla brání jiné závazky.

6. Výstupem je definitivní manuál jednotného vizuálního stylu včetně všech zdrojových

souborů v příslušných formátech vytvořených ve webové aplikaci BrandCIoud, dostupné

na webové stránce http://www.brandcloud.pro. Uvedený manuál bude prostřednictvím této

webové aplikace Objednateli předán.

7. Nebude-li předání díla tímto způsobem možné a Objednatel bezdůvodně odmítne dílo

nebo jeho příslušnou část převzít jiným způsobem, ač je mu k převzetí nabídnuto, považuje

se příslušná část díla za předanou a převzatou okamžikem, kdy byla Dodavatelem

nabídnuta k převzetí.

8. Další kapitoly a podkapitoly, které nejsou uvedeny v čl. II. odst.3 budou realizovány pouze

tehdy, obdrží-li Dodavatel od Objednatele závazný pokyn k jejich realizaci. Pokyn podle

předchozí věty musí být dán písemně a zaslán na adresu sídla Dodavatele, nebo zaslán

v elektronické podobě s elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, na e-mail Dodavatele uvedený

v záhlaví této smlouvy.

9. Dílo bude Dodavatelem tvůrčím způsobem zpracováno v souladu s podklady a zadáním

předaným Objednatelem. Dodavatel není povinen dílo nebo jeho část dokončit, upozorni¬

li Objednatele na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů daných mu Objednatelem, a

to bez zbytečného odkladu po jejich předání; Dodavatel je v takovém případě oprávněn od

Smlouvy v příslušném rozsahu odstoupit. Jakékoliv změny oproti sjednanému rozsahu

předmětu díla Smlouvy a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků

Objednatele nebo ze změny jím předaných podkladů, budou řešeny formou dodatků k této

Smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu rozsahu

předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.
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III.

Cena díla

1 Objednatel se zavazuje Dodavateli zaplatit cenu za provedení díla (dále jako „Cena"), jejíž

výše je sjednána následujícím způsobem. Základní cena za vytvoření jedné podkapitoly

manuálu jednotného vizuálního stylu činí 15.000 Kč (vč. podkapitol dodatečně

objednaných dle odst. 5 tohoto článku). Výjimku činí podkapitola 3.3.1 a 3.4.1 , jejichž cena

činí 5.000 Kč a podkapitola 3.5.4 jejíž cena činí 7.500 Kč. U podkapitol dodatečně

objednaných bude Zhotovitelem poskytnuta přiměřená sleva ze základní ceny 15.000,-

Kč, bude-li náročnost na zpracování takové podkapitoly nižší než u běžné podkapitoly.

2. Dílčí ceny za jednotlivé kapitoly činí:

a. Za 1. kapitolu

b. Za 2. kapitolu

c. Za 3. kapitolu

d. Za 4. kapitolu

e. Za 5. kapitolu

15.000 Kč

90.000 Kč

20.000 Kč

20.000 Kč

52.500 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH, k ceně bude připočtena DPH dle platné právní úpravy.

3. Celková Cena za kapitoly uvedené v odst. 2 činí:

Celkem bez DPH:

DPH:

Cena včetně DPH:

197.500 Kč

41.475 Kč

238.975 Kč

4. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na celý

předmět plnění, s výjimkou nákladů na případnou přípravu jednotlivých položek, a to

sazbu/zlom jednotlivých konkrétních tiskovin, materiálů

přípravu tiskových dat jednotlivých konkrétních tiskovin, materiálů

Tato práce grafického designéra a DTP operátora bude počítána hodinovou sazbou

(grafický designér á 1.800 Kč/hod bez DPH, DTP operátor á 1.500 Kč/hod bez DPH) na

základě skutečně odpracovaných hodin.

5. Cenu je možno navýšit na základě následných dílčích objednávek Objednatele o činnosti

v rámci dalších kapitol, resp. jejich podkapitol nezahrnutých v čl. II. odst. 3. Celková cena

však nepřekročí částku 500.000 Kč bez DPH.

IV.

Platební podmínky

1. Cena dle čl. III. odst. 1 bude zaplacena Dodavateli Objednatelem následovně:

1.1. Elektronická faktura za první polovinu části Ceny dle čl. III. odst. 3 ve výši 98.750

Kč + DPH bude vystavena Dodavatelem a doručena Objednateli do 3 dnů po nabytí

zahájení prací dle této Smlouvy.

1 .2. Elektronická faktura za druhou polovinu části Ceny dle čl. III. odst. 3. ve výši 98.750

Kč + DPH bude vystavena a doručena Objednateli do 5 dnů od předání manuálu

jednotného vizuálního stylu Objednateli dle čl. II. odst. 6.

1.3. Elektronická faktura za první polovinu části Ceny dodatečně objednané kapitoly,

resp. její podkapitoly dle čl. III. odst. 5 bude vystavena Dodavatelem a doručena

Objednateli do 3 dnů po nabytí zahájení prací dle čl. II. 8. této Smlouvy.
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1.4. Elektronická faktura za druhou polovinu části Ceny dodatečně objednané kapitoly,

resp. její podkapitoly dle čl. III. odst. 5 bude vystavena a doručena Objednateli do
5 dnů od předání příslušné dodatečné kapitoly, resp. její podkapitoly manuálu

jednotného vizuálního stylu Objednateli dle čl. II. odst. 6.

2. Splatnost faktur je sjednána na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení jednotlivých
faktur Objednateli. Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě

Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud

je vystavena a obdržena elektronicky) dále jen „Elektronická faktura". Smluvní strany

sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího
obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Dodavatel je povinen doručit

Zadavateli fakturu onicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu:

Zaslání Elektronické faktury Dodavatelem na jinou e-mailovou

adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je
Dodavatel povinen využít pouze e-mailovou adresu Dodavatele uvedenou pro tento účel
ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní
e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým
podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí Dodavatele. Elektronická faktura musí

být Zadavateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné.

Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány

Zadavateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická
faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou

elektronickou pečetí, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č.
297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění

pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra
ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura
opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí ve

smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické
faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy

Dodavatele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická

faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura
v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy
bude zaslána Zadavateli Elektronická faktura, zavazuje se Dodavatel nezasílat stejnou

fakturu duplicitně v listinné podobě. Dodavatel je povinen odeslat Zadavateli fakturu shora

uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na

zaplacení Ceny.

3. Objednatel fakturované částky zaplatí na účet Dodavatele uvedený na faktuře. Všechny
faktury Dodavatele musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, označení Smluvních
stran, jejich adresy (sídla), číslo Smlouvy, číslo faktury, den vystavení faktury a den

uskutečnění plnění, označení a kód banky a číslo účtu, na který má Objednatel zaplatit,

fakturovanou částku, označení a specifikaci provádění díla, kterého se týká faktura. V

případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn

zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění; splatnost takovéto vrácené faktury v takovém

případě nenastává a lhůta splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě

doplněna či opravena.

V.

Termín provádění díla

1 . Zahájení provádění díla: neprodleně po uveřejnění Smlouvy v registru smluv. Objednatel se

zavazuje Dodavatele o zveřejnění Smlouvy v registru smluv neprodleně písemně či formou e-

mailu, zaslaného na kontaktní e-mailovou adresu, informovat.
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2. Dokončení díla: 4-6 měsíců od zahájení díla.

3. V případě realizace další kapitoly (resp. její podkapitoly díla) bude termín jejího dokončení

stanoven samostatně.

VI.

Ochrana osobních údajů

1. Objednatel tímto bere na vědomí, že Dodavatel bude v souladu s platnými právními

předpisy zpracovávat osobní údaje poskytnuté mu Objednatelem v této Smlouvě či dále v

souvislosti s plněním této Smlouvy (tj. osobní údaje kontaktních a jiných osob na straně

Objednatele v rozsahu jména a příjmení, kontaktních údajů adresy, e-mailové adresy a

telefonního čísla). Osobní údaje budou zpracovávány Dodavatelem jako správcem, a to z

titulu a pro účely plnění této smlouvy, plnění právních povinností Dodavatele podle

platných právních předpisů (daňových a účetních) a případně též z titulu a pro účely

oprávněných zájmů Dodavatele (v případě existence sporu mezi smluvními stranami).

2. Objednatel dále bere na vědomí, že Dodavatel v souvislosti s plněním této Smlouvy může

předávat osobní údaje dle odst. 1 třetím osobám, zejména externím spolupracovníkům

Dodavatele (spolupracující autoři, daňoví poradci, účetní apod.) a provozovatelům

cloudových služeb, zejména služby BrandCIoud (www.brandcloud.pro), jejímž

prostřednictvím může být dílo či jeho část předáno Objednateli. Osobní údaje zásadně

nejsou Dodavatelem předávány do zemí mimo Evropskou unii.

3. Objednatel dále bere na vědomí, že úplné informace o zpracování osobních údajů

Dodavatelem jsou dostupné na jeho internetových stránkách - www.najbrt.cz.

4. Objednatel je povinen poskytnout výše uvedené informace všem osobám, jejichž osobní

údaje Dodavateli v souvislosti s plněním této Smlouvy předá.

VII.

Ujednání o smluvních sankcích a ukončení Smlouvy

1. V případě prodlení Dodavatele s dokončením díla, resp. některé z jeho kapitol z důvodu

zaviněných Dodavatelem, zavazuje se tento uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši

0,05 % z celkové ceny díla či kapitoly za každý započatý den prodlení.

2. Dodavatel není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce v těchto

případech:

jsou-li dány dočasné nebo trvalé mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné

překážky vzniklé nezávisle na vůli Dodavatele,

z důvodů, za které odpovídá Objednatel nebo které vznikly z důvodů na straně

Objednatele,

v důsledku působení vyšší moci.

3. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Dodavatel oprávněn požadovat po

Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den

prodlení.

4. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo dotčené smluvní strany na náhradu škody

v plné výši.
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Dostane-li se Objednatel do prodlení s placením Ceny nebo kterékoliv její části a tuto

povinnost nesplní ani v dodatečně lhůtě stanovené Dodavatelem, která nesmí být kratší

než pět dnů, Dodavatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

5.

6. Smluvní strany jsou dále oprávněny odstoupit též v dalších případech stanovených touto

Smlouvou nebo zákonem.

V případě odstoupení od Smlouvy zanikají práva a povinnosti z této Smlouvy s účinností

ode dne následujícího dnem doručení písemného projevu vůle jedné smluvní strany

odstoupit od Smlouvy druhé smluvní straně (ex nunc). Smluvní strany jsou pak povinny

vypořádat své nároky z plnění Smlouvy do deseti dnů ode dne zániku Smlouvy. Smluvní

strana, která odstupuje od smlouvy z důvodů porušení povinností druhé strany, má právo

na náhradu způsobené škody.

7.

Vlil.

Další ujednání

Dodavatel odpovídá Objednateli za to, že dílo je prosté faktických a právních vad,

s výjimkou případů, kdy takové vady budou způsobeny jednáním na straně Objednatele,

zejména předáním podkladů podle čl. II. odst. 5 této Smlouvy. Úprava povinnosti

k náhradě újmy se řídí občanským zákoníkem.

1.

2. Dodavatel odpovídá i za faktické vady (nikoliv za vady právní), které byly způsobeny
použitím podkladů převzatých od Objednatele či pokynů Objednatele, pokud na

nevhodnost podkladů či pokynů Objednatele písemně neupozornil, ač na ně vzhledem ke

své odbornosti upozornit měl a mohl.

3. Dodavatel bude při plnění této Smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se

dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke

zpracovávanému dílu.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Ve věcech touto Smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.

3. Tuto Smlouvu lze změnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou

písemných dodatků oboustranně odsouhlasených a řádně podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran.

4. K návrhům dodatků k této Smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě
do 15 dnů od doručení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem
vázána strana, která jej podala.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít
Smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění
zástupci smluvních stran své podpisy.

5.
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6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální

evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené

Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách,

předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu. Objednatel se

zavazuje znečitelnit podpisy zástupců smluvních stran a jejich osobní údaje.

7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění

bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel. Objednatel se

zavazuje znečitelnit podpisy zástupců smluvních stran a jejich osobní údaje.

9. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky a případné spory z ní či v souvislosti

s ní budou rozhodovat výlučně české soudy. Práva a povinnosti ze Smlouvy přecházejí

na právní nástupce smluvních stran.

10. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této Smlouvy postupovala čestně

a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této

Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Objednatel respektuje zásady

Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP"), které jsou uveřejněny na webových

stránkách Objednatele, zejména Kodex CCP a zavazuje se tyto zásady po dobu trvání

smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a

přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho

spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle

zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo

nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

X.

Počet stejnopisů

1. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, dva obdrží Objednatel

a jeden Dodavatel. V případě, že je Smlouva uzavírána elektronicky za využití uznávaných

elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány

uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

1 2, 01. 202114. Ol 2021 V Praze dne:V Praze dne:

Za Dodavatele:Za Objednatele:

STUDIO NAJBRTNsjčg.Technická sprerva komunikací

m. a.s.
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Předseda představenstva

Strana 9 z 9


