
Smlouva o dílo č. 1. 
 
 
 
 
 
Objednatel:   
 
Městská knihovna Město Nové Město nad Metují   
se sídlem:  Komenského 30, 549 01 Nové Město nad Metují  
IČ:  62728776      
zastoupené:  Bc. Lada Všetičková, DiS. 

(dále jen objednatel) 
 

a  
 
Zhotovitel:   
 
Integraf, s.r.o.       
se sídlem:                        Myslbekova 273, 547 01 Náchod 
IČ:                                    47451980      
DIČ:                                 CZ47451980 
zastoupený:                    Josefem Ťokanem, jednatelem společnosti 

(dále jen zhotovitel) 
 (dále jen smluvní strany) 

 
uzavřená podle § 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů      
 
 
 
 
 

Článek 1. 
Předmět smlouvy 

 
1.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla: Tisk knižní publikace k 520. výročí 

Nového Města nad Metují. Pro účel této smlouvy se dílem rozumí tisk, výroba knižní publikace a 
knihařského zpracování. 

 
1.2.  Cenová a technická specifikace včetně  způsobu dodání je v příloze č.1. 
 

 
 

Článek 2. 
Doba plnění  

 
2.1. Tato smlouva se uzavírá ode dne 3.6. 2021 na dobu tří měsíců, tedy do 3.9. 2021. Smlouvu je 
možné ukončit dohodou obou smluvních stran, nebo výpovědí jedné ze stran s výpovědní dobou 3 
měsíce pro obě strany. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem v kalendářním měsíci následujícím 
po měsíci, ve kterém byla druhé smluvní straně doručena písemná výpověď. V případě výpovědi 
budou zhotovitelem dokončeny všechny předměty plnění, které budou započaty v době výpovědi, byť 
by dokončení předmětu plnění bylo po skončení výpovědní lhůty.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Článek 3. 
Cena za plnění 

 
3.1. Cena za předmět díla je uvedena v příloze č.1. této smlouvy. Fakturace bude zhotovitelem 
vystavena s dobou splatností daňového dokladu 30 kalendářních dní ode dne doručení daňového 
dokladu (faktury). Fakturu zhotovitel zasílá na adresu objednatele: Městská knihovna Město Nové 
Město nad Metují.  
Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.  
 
3.2 Smluvní strany se dohodly, že faktura bude vystavena zhotovitelem do 7 pracovních dnů po 
převzetí díla objednatelem. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21 dnů po jejich 
obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud budou 
obsahovat nesprávně nebo neúplné náležitosti.  Veškeré doklady k fakturaci (dodací list)  budou 
zhotovitelem zpracovány v českém jazyce. Objednatel neposkytuje zálohy.   
 
 

Článek 4. 
Smluvní pokuty 

 
4.1. Za nesplnění závazků z této smlouvy se sjednávají následující pokuty: 

a) v případě nedodržení termínů předání dodávky ve sjednaném termínu z důvodů na straně 
zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč a to  
za každý započatý den prodlení. 

b) pokud objednatel neuhradí v dohodnutém termínu fakturu za dodávku, je povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené fakturované ceny, a to za každý  
započatý den prodlení. 

 
4.2. Smluvní strana, která se dostane vzhledem  k výše uvedenému porušení podmínek  do pozice 
dlužníka, je i po zaplacení pokuty zavázána splnit závazek, neboť zaplacením pokuty tento závazek 
nezanikne.  
  
 

Článek 5. 
Povinnosti smluvních stran 

 
5.1. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla s veškerou odbornou péčí, dodržovat pokyny a 
respektovat zájmy objednatele a plně zohlednit účel, pro který je tato smlouva uzavírána.  
 
5.2. Objednatel je oprávněn po celou dobu trvání této  smlouvy kontrolovat kvalitu plnění a v případě, 
pokud zjistí nedostatky, je povinen je neprodleně sdělit zhotoviteli, který zajistí do 48 hodin nápravu. 
V případě opakovaného zjištění závažných nedostatků v předmětu plnění je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit. 
 
5.3. Pokud zhotovitel zjistí nedostatky způsobené objednatelem, které zhotoviteli znemožňují plnit 
předmět plnění ve stanovené kvalitě nebo lhůtě, je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat 
objednatele, který je povinen učinit neodkladná opatření ke sjednání nápravy.  
 
 
 
 

Článek 6. 
Termíny plnění a odpovědnost  

 
6.1. Termíny plnění budou dohodnuty písemně mezi osobami zmocněnými objednatelem a 
zhotovitelem na základě předem určeného harmonogramu  viz. Příloha č.2. 
 
 
 
 
 
 

 
 



Článek 7. 
Ostatní ujednání 

 
7.1.  Kvalita díla musí odpovídat sjednaným požadavkům, jakosti obvyklé v ČR a přiměřené dané 
technologii zpracování, použitým materiálům a kvalitě vstupních výrobních podkladů předaných 
objednatelem.  
 
7.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců smluvních stran. 
 
7.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží 1 stejnopis. 
 
7.4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou číslovaných dodatků. 
 
7.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, nebyla 
sepsána v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Novém Městě n. Metují  dne                                                                V Náchodě  dne   
 
 
 
 
 
 
  …………………………………....                                               ……………………………………..          
      Bc. Lada Všetičková, DiS                                                                        Josef Ťokan 
          
 



Příloha číslo 1. 
 

Cenová nabídka: Tisk knižní publikace k 520. výročí Nového Města nad Metují 

Číslo: N-21-04326 

Parametry: 

Náklad 2.000 

Rozměry výrobku 220 x 220 mm 

--- Knižní blok--------- 

Počet stran 144 

Barevnost 4/4 CMYK 

Lak 1/1 disperze mat 

Papír křída mat 170g 

--- předsádky----------- 

Počet stran 2 x 4 (přední a zadní) 

Barevnost 4/0 CMYK/0 

Papír bezdřevý ofset 140g 

--- potah--------------- 

Počet stran 4 

Barevnost 4/0 CMYK/0 

Papír křída mat 135g 

Povrchová úprava lamino 1/0 nepoškrabatelné 

Dokončení vazba V8 – kapitálek, bez stužky 

Balení I. folie – skupinové balení 

Balní II. Euro palety (3p.) 

Doprava Městská knihovna Nové Město nad Metují 

Nabídka vystavena: 21.05.2021 

Platnost nabídky: 01.08.2021 

Všechny ceny jsou bez grafického zpracování. 

Objednáním zakázky vyjadřuji svůj souhlas s VOP Integraf, které jsou k nahlédnutí na www.integraf.cz 

Cena bez DPH 138.700 

DPH 10% 13.870 

Cena vč. DPH 152.570 Kč 



Příloha číslo 2. 

 

Harmonogram prací 

 

Dodání podkladů do tiskárny 

 

K 31. 7. 2021 

Dodání hotových knih K 5. 9. 2021 

 

 


