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Smlouva o dílo

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany:

1.1 Objednatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

se sídlem Zámecké nám. 27/9

69501 Hodonín

Tel:+420 518 351834

E-mail:

zastoupen

ve věcech smluvních: Mgr. Irena Chovančíková, ředitelka

ve věcech technických:

IČO: 00090352

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.:

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

se sídlem A studio group, spol. s r.o.

Nerudova 1339

697 01 Kyjov

IČO: 255 12 358

ČSOB Kyjov, č.ú.:bankovní spojení:

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy:

2.1 Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede dílo označené smluvními stranami jako:

TISKOVINY - REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTĚ PRO TRADIČNÍ LIDOVOU KULTURU JMK (dále také jen „dílo").

Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit za řádné provedení

díla sjednanou cenu.

2.2 Předmětem díla je výroba :

1) publikace "Zlatá sobota", rozměry A5, rozsah stran 64, barevná obálka,
lepená vazba, v textu 40 stran fotografie černobílé, na konci příloha 24
stran barevných fotografií.



2) grafické práce na publikaci "Zlatá sobota"

3] publikace "Keramika a kamenina", rozměry A5, rozsah stran 64, barevná obálka, lepená vazba, v textu 
40 stran fotografie černobílé, na konci příloha 24 stran barevných fotografií.
Náklad 500 ks/

4) grafické práce na publikaci "Keramika a kamenina"

POZN: Návrh obálky vlastní u bodu 1) a 3), barva

5] 2 ks roli banner PRÉMIUM s jednostranným potiskem dle vlastní grafiky, barva

6) 2 x 700 ks listů, publikace MTRV JMK, jednostranný tisk, včetně technické přípravy, grafika vlastní

2.3 Dílo bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy, v rozsahu a dle podmínek 
stanovených objednatelem, předaných zhotoviteli před podpisem této smlouvy.

3. Místo plnění, čas plnění a způsob předání

3.1 Místem plnění je sídlo Vlastivědné mužem Kyjov, pobočka Masarykova muzea v Hodoníně.

3.2 Objednatel se zavazuje řádně dodané dílo od zhotovitele převzít.

3.3 O předání díla bude vyhotoven písemný předávací protokol, který musí být podepsán 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

3.4 Dílo bude dodáno nejpozději do 30.11. 2021.

4. Cena a zhotovení díla:

4.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran v celkové výši 99 487,- Kč vč. DPH. 

Cena bez DPH činí: 82 220,66 Kč

5. Platební a fakturační podmínky:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude uhrazena po řádném dodání celého díla. Faktura 
sníže uvedenými náležitostmi bude vystavena ve dvou vyhotoveních nejpozději do 14 dnů od 
řádného dodání díla.

5.2 Doba splatnosti faktury je dohodnuta v délce 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

5.3 Za termín plnění úhrady ceny díla bude považován termín odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele.

6. Další povinnosti zhotovitele, kvalitativní podmínky a záruka za dílo:



6.1 Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla v souladu s platnými právními předpisy a zaručuje, že 
dílo je zhotoveno v souladu s platnými právními předpisy, zadávacími podmínkami veřejné zakázky na 
provedení díla a požadavky objednatele.

f 6.2 Záruční doba se sjednávána 24 měsíce a začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

6.3 Objednatel je oprávněn reklamovat vady plnění po dobu trvání záruční lhůty. Reklamace musí být 
řádně doloženy a musí mít písemnou formu.

6.4 Oprávněné reklamované vady budou zhotovitelem odstraněny bez zbytečného odkladu a 
bezplatně, nejpozději do 30 dnů od doručení písemné reklamace zhotoviteli, nedohodnou-li se 
smluvní strany písemně jinak.

7. Sankce:

7.1 V případě prodlení s řádným plněním povinností zhotovitele dle této smlouvy je objednatel 
oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny díla za každý 
den prodlení.

7.2 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat zákonný 
úrok z prodlení.

7.3 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

8. Odstoupení od smlouvy:

8.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v souladu s příslušnými ustanoveními právních 
předpisů.

8.2. Dojde-li ze strany objednatele k odstoupení od smlouvy, uhradí zhotoviteli poměrnou část 
sjednané ceny díla, odpovídající rozsahu již provedených prací.

8.3 V případě, že od smlouvy odstoupí zhotovitel, je povinen uhradit objednateli případnou škodu, 
která by mu odstoupením od smlouvy vznikla.

8.4 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu za porušení 
povinností zhotovitele dle této smlouvy.

9. Ostatní ujednání:

9.1 Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a 
předpisů souvisejících.

9.2 Smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze výslovným oboustranným smluvním ujednáním 
formou písemného dodatku ktéto smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. Takový dodatek může vyhotovit každá ze smluvních stran.

9.3 Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou stran a účinnosti zveřejněním v registru 
smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování



těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění smlouvy v registru smluv

provede objednavatel.

9.4 Smlouva je vyhotovena a podepsána ve 3 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

Objednatel obdrží 2 vyhotovení, 1 přísluší zhotoviteli.

9.5 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v souladu s platnými právními předpisy

a že souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich

zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Souhlas

uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
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V Kyjově dne: 16.srpna 2021V Hodoníně dne 16. srpna 2021

Masarykovo muzoum v Hodoníně,
příspěvková
organizace

. 9, 695 01 Hodonín
2. DIČ: CZ00090352
18 353 149

A studio croup, spo!. * r.o.
Non*!av?iS89.897 01 Kyjov
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