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Smlouva
uzavřená dle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Níže označené strany---------------------------------------------------------------------------------------------

statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČ: 00296643
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Veronika Vrublová, vedoucí odboru kanceláře primátora;
Ing. René Stejskal, tiskový referent; Tel.:

dále jen objednatel

a

CZECH NEWS CENTER a.s.
se sídlem Komunardů 1584/42, Holešovice, 170 00 Praha 7,
zastoupena Vladimírem Dostálem, na základě plné moci
IČO: 02346826
DIČ: CZ02346826
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl B vložka
19490
č. účtu: 5080011596/5500
tel:
e-mail:

dále jen zhotovitel
objednatel a zhotovitel dále jen strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu následujícího znění a obsahu:

I. Základní ujednání smlouvy

Předmětem smlouvy je:

a) závazek zhotovitele provádět pro objednatele v rozsahu a za podmínek sjednaných v této
smlouvě tisk periodika Zpravodaj města Frýdku-Místku (dále jen „zpravodaj“)

b) a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

II. Doba, rozsah a další podmínky plnění

1. Tisk zpravodaje bude zajišťován za následujících podmínek:

- formát: 210 mm x 297 mm (A4 na výšku)
- materiál: vylepšený novinový papír UPM Brite 52 g, bělost 76
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- barevnost: 4/4 (plnobarevně oboustranně) 
- počet stran: 24 str.  nebo 32 str.  
- vazba:  V1 
- náklad:  27 500 ks výtisků / číslo 
- vydání:  11 x ročně (měsíčně s vynecháním července) 
- balení:  skupinově  

 
2. Zhotovitel je před započetím finálního tisku povinen předložit objednateli náhled a nátisk 

vytištěného čísla ke schválení, a to nejpozději následující pracovní den po dodání 
tiskových dat objednatelem. Zhotovitel je povinen provést tisk a předat dílo nejpozději 
následující pracovní den po schválení objednatelem, a to: 

- 26 050 ks výtisků zpravodaje na depo objednatelem určeného distributora, 
- 1 450 ks výtisků zpravodaje do sídla objednatele. 

3. Smlouva se uzavírá na dobu určitou počínaje od 1. 9. 2021 – 31. 12. 2022. 

 
III. Cena, platební podmínky 

 
1. Cena za provedení tisku 1 čísla zpravodaje (27 500 výtisků), se sjednává ve výši: 

 Cena bez DPH  DPH Cena včetně DPH 

Tisk 24 stran  52 470,00 5 247,00 57 717,00 

Tisk 32 stran  63 030,00 6 303,00 69 333,00 
 

2. Cena tisku je sjednána jako nejvýše přípustná, kryje veškeré náklady zhotovitele spojené 
s prováděním služby a je platná po celou dobu trvání této smlouvy.  

3. Cena za provedení tisku bude placena po jeho řádném provedení na základě daňového 
dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem; splatnost faktur se sjednává v délce 14 dnů 
ode dne doručení faktury objednateli. 

  
IV. Ukončení smlouvy 

1. Smluvní strany tímto sjednávají, že případné prodlení zhotovitele s provedením tisku delší 
než 3 dny budou považovat za podstatné porušení povinnosti. Objednatel je oprávněn 
v takovém případě smlouvu vypovědět s účinky od doručení výpovědi zhotoviteli. 

2. Kterákoliv strana je oprávněna smlouvu vypovědět s výpovědní dobou dva měsíce; strany 
sjednávají, že výpovědní doba počne plynout 1 dnem kalendářního měsíce následujícího 
po doručení výpovědi druhé straně.  

 
V. Závěrečná ujednání 

1. Pokud ve smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran 
příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů. 

2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 
elektronický originál. 

3. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tuto smlouvu 
způsobem a ve lhůtě dle tohoto zákona. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
podle tohoto ujednání. 
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4. Tato smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí 85. schůze Rady města Frýdku-Místku ze
dne 24. 08. 2021.

5. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na
stránkách www.frydekmistek.cz.

Za objednatele: Za zhotovitele:

____________________________ ______________________________

Petr Korč, primátor Vladimír Dostál, ředitel tiskáren,
na základě plné moci


