
Smlouva o dílo č. SPR-S215/2021
(ve smyslu § 2586 až § 2635 z.č. 89/2012, občanského zákoníku)

čj. NTM-OVÚE/5241/2021

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Národní technické muzeum
Sídlo: Kostelní 42, 170 78 Praha 7
Jedna'ící: M r. Karel Ksandr enerální ředitele

IC: 00023299
DIČ: CZ00023299

(dále jen ,,objednatel" nebo obecně ,,smluvní strana")

a

2. Zhotovitel: ViaGAudium s.r.o.
Sídlo: Ovenecká 43, Praha 7

IC: 24791211
DIČ: CZ24791211
zapsaný u Městského soudu v Praze, vložka C 174542
(dále jen ,,zhotovitel" nebo obecně ,,smluvní strana")

uzavřely níŽe uvedeného dne, měsíce a roku tuto
»Smlouvu o dílo"

(dále jen ,,Smlouva")

II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se podpisem Smlouvy zavazuje na své nebezpečí a na svůj náklad provést
pro objednatele dílo specifikované v ČI. II odst. 2 Smlouvy.

2. Dílem se rozumí dodávka realizace tisku grafických prvků do výstav Národního
technického muzea:

,, Vavříny s yůníbenzínu"

Dílo je specifikováno v Podkladu pro zpracování cenové nabídky objednatele
ze dne 24.9.2021., která tvoří přílohu Č. 1. této smlouvy a která je pevně připojena.
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Nedílnou součástí této smlouvy, která je k této smlouvě pevně připojena je i cenová
nabídka zhotovitele ze dne 29.9.2021, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako profesionál a dodržet pokyny objednatele,
popřípadě upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů. Zhotovitel tak zejména
provede všechny úkony a práce specifikované v podkladu pro zpracování cenové
nabídky.

III.
Cena díla, splatnost a způsob úhrady

1. Celková cena za provedení díla dle Článku II. odst. 2) této Smlouvy Činí celkem
82.171,10 KČ včetně DPH (slovy: osmdesátdvatisícstosedmdesátjedna korun českých
adeset haléřů). Cena bez DPH Činí 67.910,- KČ, DPH ve výši 21 % Činí
14.261,10 KČ. Cena každé jednotlivé položky obsahuje všechny související náklady
(doprava, montáž, odladění) a je popsána v cenové nabídce zhotovitele. Cenovou
nabídku vypracoval zhotovitel a odpovídá za její úplnost. Pokud bude položka (úkon)
v cenové nabídce chybět a bude nezbytná pro provedení přepravy, jde o dar zhotovitele
objednateli a zhotovitel nebude tuto položku po objednateli nárokovat.

2. Celková cena za provedení díla bude objednatelem zaplacena až po protokolárním
předání díla zhotovitelem, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem. Splatnost
této faktury je stanovena dohodou na 30 dní ode dne jejího doručení objednateli s tím,
že objednatel může písemně splatnost jednostranně prodloužit o dalších 30 dní
v případě, kdy bude zaplacení díla záviset na přidělení financí ze státního rozpočtu.

3. Dnem úhrady je den připsání.předmětné ceny díla na účet zhotovitele. V případě
nutnosti je povinností zhotovitele přizpůsobit platební podmínky potřebám objednatele,

4, Celková cena díla dle ČI. II. bude objednatelem uhrazena po převzetí celého díla od
zhotovitele. Zálohové platby nejsou smluvními stranami dohodnuty.

5. Cena za provedení díla obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné pro realizaci díla
vČetně případné montáže. Tato cena je maximální a nepřekročitelná.

6. Faktura musí obsahovat náležitosti uvedené v § 28 z.č. 235/2004 Sb., a příslušné
ustanovení o dani z přidané hodnoty v občanském zákoníku. Pokud tyto neobsahuje, má
objednatel ve lhůtě splatnosti právo vrátit fakturu zhotoviteli s tím, že splatnost začne
běžet až okamžikem, kdy bude zhotovitelem objednateli doručena faktura se všemi
řádnými náležitostmi.

IV.
Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a protokolárně předá objednateli nejpozději do:

10. 10. 2021.
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V.
' Povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou souČinnost nutnou pro
provedení díla.

VI.
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na zařízeních, instalacích a interiérech
v objektech objednatele, které vzniknou po celou dobu realizace díla bez ohledu
na zavinění zhotovitele.

2. Zhotovitel zajistí veškeré případné úklidové práce v souvislosti s realizací díla.

3. zjistí-li zhotovitel při realizaci díla skryté překážky, které budou podstatně ztěžovat
nebo znemožňovat uskutečnění díla dohodnutým způsobem, uvědomí neprodleně o této
skutečnosti objednatele a projedná s ním další postup.

4. o přesných termínech realizace díla v prostorách objednatele bude zhotovitel
objednatele písemně informovat alespoň tři pracovní dny předem.

5. O předání dokončeného díla podepíší smluvní strany předávací protokol s tím, že zde
vytknou případné vady. Předávací protokol (jeho kopie) bude přílohou konečné faktury
zhotovitele objednateli. Bez předávacího protokolu (kopie) nelze platbu provést.

VII.
Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla v délce jednoho roku od dokončení díla
a protokolárního předání díla objednateli.

2. Během shora uvedené lhůty je zhotovitel povinen po písemné výzvě objednatele
do 3 dnů odstranit vady, které na předmětu díla vznikly, a to bezplatně.

VIII.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy okamžitě odstoupit v případě podstatného
porušení povinností ze strany zhotovitele. Podstatným porušením povinností ze strany
zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí:

a. zhotovitel je v prodlení s termínem plnění podle ČI. lV. této smlouvy;

b. zhotovitel se odmítne řídit závaznými písemnými pokyny objednatele, na
kterých bude objednatel trvat.

2. Objednatel je oprávněn rozsah předmětu díla dle této smlouvy omezit, pokud dojde ke
snížení objemu schválených investičních prostředků, případně od smlouvy odstoupit za
předpokladu zastavení nebo zrušení investiční akce.

3. Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je účinné okamžikem jeho doručeni
zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že nebude-li možné zhotoviteli toto odstoupeni
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od smlouvy doručit, považuje se za den doručení odstoupení od smlouvy ze strany ¶

objednatele třetí den po prokazatelném odeslání tohoto odstoupení objednatelem.

IX.
Sankce

l. V případě nedodržení termínu plnění uvedeném v ČI. IV Smlouvy nebo termínu
k odstranění vad dle ČI. VIII odst. 2 Smlouvy je objednatel oprávněn uplatňovat vůči
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý započatý den prodlení. Tím
není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

2. Náklady na odstranění škod vzniklých z činnosti zhotovitele na majetku objednatele má
objednatel právo jednostranně odečíst z celkové ceny díla.

X.
Povinnosti ke zveřejnění smlouvy dle Z.Č. 340/2015 Sb.

1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s § 6 z.č. 340/2015 Sb. se na tuto
smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smlouva
nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nezávisle na uveřejnění prostřednictvím
registru smluv nabývá účinnosti smlouva, která byla uzavřena za účelem odvrácení
nebo zmírnění újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí
ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že podle § 7 odst. 1 z.č. 340/2015 Sb., platí, že
nebyla-li smlouva, která nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění, uveřejněna
prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je
zrušena od počátku. Odstavec; 1 se nepoužije, pokud nebyla prostřednictvím registru
smluv uveřejněna pouze Část smlouvy nebo byla nesprávně vyloučena z uveřejnění
metadata z důvodu ochrany obchodního tajemství postupem podle § 5 odst. 6, provede-
ii osoba uvedená v § 2 odst. 1 nebo jiná smluvní strana opravu podle § 5 odst. 7, jíž
bude dosaženo uveřejnění souladného s tímto zákonem, ve lhůtě do 30 dnů ode dne,
kdy se dozvěděla o tom, že uveřejnění není souladné s tímto zákonem, byla-li dosud
v dobré víře, že uveřejnění je souladné s tímto zákonem, nebo uveřejní-li osoba
uvedená v § 2 odst. 1 nebo jiná smluvní strana neuveřejněnou část smlouvy nebo
dotčená metadata prostřednictvím registru smluv jako opravu podle § 5 odst. 7 do 30
dnů ode dne, kdy jí bylo doručeno rozhodnutí nadřízeného orgánu nebo soudu, na jehož
základě má být neuveřejněná část smlouvy nebo dotčená metadata poskytnuta podle
předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Jiná metadata než podle
odstavce 2 lze opravit pouze ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena smlouva,
k níž se metadata vztahují; to neplatí pro opravu chyb v psaní nebo v počtech.
Povinnost zveřejnit tuto smlouvu shora popsaným způsobem mají obě smluvní
strany.

3. Podle § 8 odst. 4 a 5 z.č. 340/2015 Sb. platí, že je-li v souladu s tímto zákonem
uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle zákona o veřejných zakázkách, je
tím splněna povinnost uveřejnit ji podle zákona o veřejných zakáZkách; to platí
obdobně o údajích uveřejňovaných jako metadata podle tohoto zákona. Je-li v souladu
s tímto zákonem uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle jiného zákona
nebo informace z ní mají být
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uveřejnčny podle jiného zákona, je tím splněna povinnost uveřejnit ji nebo infOrmace z ní
podle takového jiného zákona; to platí obdobně o údajích uveřejňovaných jako metadata podle
tohoto zákona. Pro účely věty první se jiným zákonem rozumí

a. zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jde-li o smlouvu, která má být
zveřejněna podle jeho § lOď,

b. zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, jde-li o smlouvu, o níž
mají být informace veřejně přístupné prostřednictvím informačního systému výZkumu,
vývoje a inovací,

c. koncesní zákon, jde-li o smlouvu, o níž mají být informace veřejně přístupné
prostřednictvím rejstříku koncesních smluv,

d. zákon o kolektivním vYkdnávání, jde-li o kolektivní smlouvu vyššího stupně, která má
být zpřístupněna Ministerstvem práce a sociálních věcí na jeho internetových stránkách;
povinnost oznámit uložení takové kolektivní smlouvy ve Sbírce zákonů tím není dotčena.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou
smluvních stran.

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky,
schválenými oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech. Objednatel obdrží jedno a zhotovitel
rovněž jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany jsou se měním této smlouvy seznámcny, souhlasí s ní a prohlašují, že
nebyla uzavřena v tísni nebo za jinak jednostranně nepříznivých podmínek. To stvrzují
svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Podklad pro zpracování cenové nabídky ze dne 24.9.2021 - je pevně
připojen!
Příloha č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele ze dne 29.9.2021 - je pevně připojena!

V Praze dne C: lb' 2021 V Praze dne G.·/Q 2021

NÁRODNÍTECHN1CKÉ MUZFUM

170

objednatel "' V"" zhotovitel "
Národní technické muzeum vkugw!!im S. r. o.

Ing. Blanka Kreibichová waGákl*jgodová
Vedoucí výstavního oddělení NTM Ovenecká 7

Td.:222 954 232
?4? 91 m,mcm m:7 91 m
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podklad pro zpracovani cenove nabidky Tisk výstavy Vavříny s vůni benzinu

",! , . " ' : ' ,': " ' ' U 7 ' ¢F .l " k.

qřŇ '"l . "y!'i'!,-:1·· -·' Č l

. b

1. Popisky automobily Tisk na kapa desku 3 mm 4/0, mat, laminace 400 1800 0,72 24 - KČ KČ
2. úvodní text Tisk na kapa desku 3 mm 4/0, mat, laminace 2500 700 1,75 1 - KČ - KČ
3. tiráž Tisk na kapá desku 3 mm 4/0, mat, laminace 1000 400 0,4 1 - KČ - KČ
4. velkoformátové texty řezaná grafika na přenosové folii (bílá l černá) 650 1800 1,17 10 - KČ - KČ
5. popisky do vitrin Tisk na kapa desku 5 mm 4/0, mat, laminace 200 200 0,04 100 - KČ - KČ
6. velkoformátová tapeta tisk na 120g BBS 4/0, strh původnígrafiky + instalace 4870 3003 1' 1 - KČ - KČ
7. úpravaDTP dle aktuálních rozmáů stolní typografie 40 - KČ - KČ
8. Instalace řezané grafiky na plexi stojany lepení řezané grafiky na místě 1,17 10 - KČ - KČ
9. Doprava do NTM Kostelni42, Praha 7 O 1 - KČ - KČ

Cena celkem bez DPH - KČ
DPH 21% - Kč

CENA CELKEM S DPH - Kč
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podklad pro cenovou nabídku Tisk výstavy Vavříny s vůnIbenzinu

r ;" .' E I ř' " .,: '",!1· l ·,. ' a..- ř-f r- · l ' a ,. ,, ,. - , . m
'

1. Popisky automobily iisk na tcapa cicsku d mm 4/u, mat, iaminace 400 1800 0,72 24 560,00 KČ 13 440,00 KČ
2. úvodnítext Tisk na kapá desku 3 mm 4/0, mat, laminace 2500 700 1,75 1 1 540,00 KČ 1 540,00 KČ
3. tiráž Tisk na kapá desku 3 mm 4/0, mat, laminace 1000 400 0,4 1 500,00 KČ 500,00 KČ
4. velkoformátové texty řezaná grafika na přenosové folii (bílá l černá) 650 1800 1,17 10 1 190,00 KČ 11 900,00 KČ
5. popisky do vitrin Tisk na kapa desku 5 mm 4/0, mat, laminace 200 200 0,04 100 50,00 KČ 5 000,00 KČ
6. velkoformátová tapeta tisk na 120g BBS 4/0, strh původnígraňky " instalace 4870 3003 1' 1 12 880,00 KČ 12 880,00 Kč
7. úpravaDTP dle aktuálních rozměrů stolnltypografie 40 300,00 KČ 12 000,00 KČ
8. Instalace řezané graňky na plexi stojany lepeni řezané grafiky na místě 1,17 10 950,00 KČ g 500,00 KČ
9. Doprava do NTM Kostelni42, Praha 7 O 1 1 150,00 KČ 1 150,00 KČ

Cena celkem bez DPH 67 910,00 KČ
DPH 21% 14 261,10 Kč

CENA CELKEM S DPH 82 171,10 KČ
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