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Rámcová smlouva na zhotovení publikací vydávaných 

Archeologickým ústavem AV ČR, Brno, v.v.i.  

– „Zhotovení periodických a neperiodických publikací“ 
(ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) 

 

 

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Brno, v. v. i. 

IČ: 68081758 

se sídlem: Čechyňská 363/19, 602 00 Brno - Trnitá 

zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT 

zastoupen: PhDr. Lumírem Poláčkem, CSc., ředitelem 

e-mail: xxxxx 

(dále jen „Objednavatel“) 

 

a 

 

Azu design s.r.o. 

IČ: 26898764 

se sídlem: Bayerova 806/40 

zastoupen: Ing. Tomášem Cenkem 

bankovní spojení: 415322028/5500 

e-mail: xxxxx 

(dále jen jako „Zhotovitel“) 

 

Objednatel a Zhotovitel (dále rovněž společně označováni jako „smluvní strany“ nebo 

každý samostatně jako „smluvní strana“) uzavřeli níže uvedeného dne tuto rámcovou 

smlouvu (dále jen jako „smlouva“): 

 

1. Úvodní ustanovení 

 

1.1. Zhotovitel je vybraným zájemcem ve skončeném zadávacím řízení na veřejnou 

zakázku s názvem „Zhotovení periodických a neperiodických publikací“ (dále jen 

„Veřejná zakázka“). 

 

1.2. Tato smlouva je uzavírána za podmínek zadávacího řízení k Veřejné zakázce dále 

upravených též v zadávací dokumentaci (dále jen „Zadávací dokumentace“). 

 

1.3. Níže jsou uvedeni zástupci smluvních stran oprávnění za smluvní strany jednat 

v záležitosti plnění dle této smlouvy: 

 

zástupce Objednatele: 

 

xxxxx 

tel.: xxxxx 

e-mail: xxxxx 

 

xxxxx 

tel.: xxxxx 

e-mail: xxxxx 

http://arub.avcr.cz/kontakty/zamestnanci/polacek-lumir.html
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zástupce Zhotovitele:  

 

Ing. Tomáš Cenek 

tel.: xxxxx 

e-mail: xxxxx 

 

1.4. Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni měnit své zástupce a jejich náhradníky 

kdykoliv, pokud o tom předem písemně uvědomí druhou smluvní stranu. 

 

2. Předmět smlouvy 

 

2.1. Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele zhotovit pro Objednatele dílo v podobě 

tisku publikací a periodik definované dále v této smlouvě, a to v rozsahu dle podmínek 

Zadávací dokumentace a zadání Objednatele, a závazek Objednatele za dodané dílo 

řádně zaplatit sjednanou cenu. 
  

2.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zajistit pro Objednatele zhotovení tisků, které 

jsou typově vymezeny v příloze č. 1 k této smlouvě – Technické specifikaci a Cenové 

kalkulaci (dále jen „Dílo“). Tisky a rozsah Zhotovitelem poskytovaných činností musí 

nicméně za všech okolností odpovídat minimálním požadavkům Objednatele 

uvedeným v Zadávací dokumentaci.  

 

2.3. Součástí Díla jsou též související činnosti zahrnující: 
  

- průběžnou e-mailovou a telefonickou komunikaci, včetně osobních jednání 

a konzultací podle konkrétních potřeb (v místě sídla Objednatele, v odůvodněných 

případech v místě přípravy Díla),  

- kontrolu tiskových dat, 

- výrobu kontrolních nátisků, bude-li Objednatelem v konkrétním případě 

požadována, 

- tisk včetně knihařského zpracování, 

- expedici Díla na adresu Objednatele.  

 

2.4. Pro účely této smlouvy se za Dílo považuje jakékoli, byť i částečné plnění dle tohoto 

článku smlouvy, které bylo objednáno na základě dílčí objednávky postupem dle čl. 3 

této smlouvy. 

 

3. Rozsah plnění a dílčí objednávky  

 

3.1. Provádění Díla, případně jeho jednotlivých částí, je závislé na aktuálních potřebách 

Objednatele. Objednatel nicméně požaduje, aby měl Zhotovitel dostatečnou personální 

a technickou kapacitu k tomu, aby byl schopen vyhovět požadavkům Objednatele dle 

jeho aktuálních potřeb. 
 

3.2. Objednatel bude objednávat provedení Díla, případně jeho jednotlivých částí 

u Zhotovitele, a to na základě písemných objednávek, ve kterých uvede objednávaný 

typ publikace, její varianty, a případné další požadavky na její zpracování. Nebude-li 

v konkrétní objednávce stanoveno jinak, bude Dílo zhotoveno v množstevním rozsahu 

pro typy publikací vymezeném dle přílohy č. 1 k této smlouvě – Technické specifikaci 

a Cenové kalkulaci.   
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3.3. Objednávka musí být Zhotoviteli zaslána v písemné formě, požadavek na písemnou 

formu je dodržen, jestliže je objednávka zaslána elektronicky na e-mailovou adresu 

uvedenou v čl. 1. 3. této smlouvy.  

 

3.4. Objednatel je s odkazem na čl. 3. 1. této smlouvy výslovně oprávněn objednat 

u Zhotovitele zhotovení Díla v jiné a to jak nižší, tak i vyšší četnosti, než jak byla 

specifikována v příloze č. 1 k této smlouvě – Technické specifikaci a Cenové 

kalkulaci, popřípadě zhotovení Díla neobjednat vůbec. Obdobně si Objednatel 

vyhrazuje právo na změnu v počtu objednaných výtisků, stran a barevnosti 

jednotlivých objednávaných publikací, oproti specifikaci uvedené v příloze č. 1 k této 

smlouvě – Technické specifikaci a Cenové kalkulaci.    

 

3.5. Objednávka vystavená a odeslaná v souladu s tímto článkem smlouvy je pro 

Zhotovitele závazná. V případě, že Zhotoviteli brání ve splnění dané objednávky, tj. 

plnění vyššího množstevního rozsahu Díla, vážné provozní důvody nebo vyšší moc je 

povinen tuto skutečnost nejpozději do 48 hodin od obdržení objednávky sdělit spolu 

s danými důvody Objednavateli; pokud Zhotovitel v dané lhůtě Objednateli tuto 

skutečnost nesdělí, má se za to, že Zhotovitel objednávku přijal.  

 

4. Cena Díla 

 

4.1. Cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli za realizaci Díla, se sjednává jako nejvyšší 

možná, a to jako jednotková cena za 1 ks publikace dle přílohy č. 1 této smlouvy, 

pokud rozdíl v počtu stran publikace, který je specifikován pro příslušný typ publikace 

v příloze č. 1 nepřesáhne 5%.  

V případě, že rozdíl v počtu stran pro příslušný typ publikace specifikovaný v příloze 

č. 1 přesáhne 5%, bude sjednaná cena pro příslušný typ publikace stanovena jako 

součin jednotkové ceny za 1 ks pro příslušný typ publikace dle přílohy č. 1 a 

koeficientu, který bude stanoven jako podíl počtu stran objednávaného Díla 

(objednávané publikace) a počtu stran pro příslušný typ publikace uvedeném v příloze 

č. 1. 

 

4.2. K jednotkovým cenám dle čl. 4. 1. této smlouvy bude připočteno a Objednatelem 

uhrazeno DPH v zákonné výši, pokud je Zhotovitel plátcem DPH. 

  

4.3. Jednotkové ceny dle čl. 4. 1. této smlouvy zahrnují veškeré vedlejší náklady 

Zhotovitele.  

 

4.4. Jednotkové ceny dle čl. 4. 1. této smlouvy jsou platné rovněž pro případ požadavku 

Objednatele na zhotovení Díla nebo jeho části ve vyšším/nižším množstevním rozsahu 

ve smyslu čl. 3. 4. této smlouvy.    

  

4.5. Smluvní strany ujednaly celkový limit plnění dle této rámcové smlouvy odpovídající 

celkové nabídkové ceně vybraného dodavatele ve výši 9 442 200,- Kč bez DPH. 

Součet jednotlivých plnění za dobu, na kterou je tato smlouva uzavírána tedy nesmí 

tuto částku překročit. 

    

4.6. Cena Díla bude hrazena v návaznosti na skutečně provedené práce dle Objednatelem 

potvrzených předávacích protokolů Díla.  
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4.7. Dílo provedené na základě této smlouvy bude Zhotovitelem fakturováno průběžně po 

převzetí Díla, resp. jeho příslušné části Objednatelem s tím, že úhrada ceny Díla bude 

provedena vždy do 30 dnů po doručení každé faktury Objednateli. Veškeré platby 

Zhotoviteli ze strany Objednatele podle podmínek této Smlouvy budou prováděny 

bankovním převodem na účet uvedený na faktuře bez bankovních poplatků na straně 

Zhotovitele v korunách českých, pokud se Objednatel a Zhotovitel nedohodnou jinak. 

Zhotovitel je povinen zaregistrovat všechny své bankovní účty, na které by měly být 

poukazovány platby od Objednatele u příslušného správce daně, aby se Objednatel 

nedostal do pozice ručitele za DPH účtované Zhotovitelem v souladu s § 109 zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Objednatel poukáže 

jakoukoli platbu pouze na bankovní účty registrované tímto způsobem u správce daně, 

a to pouze na účty vedené u bankovních subjektů v České republice (dále jen 

„Bezpečný účet“). Pokud bude požadováno poukázání platby Objednatele na jakýkoli 

jiný účet, je Objednatel oprávněn zadržet tuto platbu až do doby, kdy Zhotovitel sdělí 

Objednateli číslo Bezpečného účtu. V případě zadržení platby začne běžet splatnost až 

ode dne sdělení čísla Bezpečného účtu. Pokud bude do té doby Objednatel vyzván k 

úhradě DPH z takové zadržené platby v pozici ručitele, bude DPH přímo uhrazena 

příslušnému správci daně a poté dojde k úhradě části platby bez DPH Zhotoviteli. 

Pokud dojde k indikaci naplnění jakýchkoli jiných podmínek ručení Objednatele za 

DPH účtovanou Zhotovitelem v souladu s § 109 zákona o dani z přidané hodnoty (v 

případné vazbě na další související ustanovení), je Objednatel oprávněn zadržet z 

každé příslušné platby daň z přidané hodnoty a tuto na výzvu správce daně uhradit v 

pozici ručitele přímo na účet příslušného správce daně. Dojde-li k pozdržení případně 

neuhrazení jakýchkoli plateb nebo jejich částí z výše uvedených důvodů, nevzniká 

Poskytovateli žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady 

škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči Objednateli, a to ani v případě, že by mu 

podobné sankce byly vyměřeny správcem daně. 

 

4.8. Každá faktura podle čl. 4. 7. této Smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového 

dokladu pro účely daně z přidané hodnoty v ČR podle českých daňových předpisů 

platných v den zdanitelného plnění. Součástí každé faktury bude rovněž předávací 

protokol podepsaný zástupcem Objednatele, potvrzující dodání a převzetí Díla 

v rozsahu odpovídajícím příslušnému daňovému dokladu.  

 

4.9. V případě, že údaje na faktuře nebudou uvedeny správně nebo úplně, Objednatel má 

právo vrátit fakturu Zhotoviteli před datem její splatnosti. Zhotovitel, podle povahy 

závad, provede na faktuře opravy nebo vystaví novou fakturu. Dohodnutá doba 

splatnosti začne znovu běžet ode dne, kdy Objednatel obdrží opravenou nebo novou 

fakturu. V případě, že Objednatel nedodrží dobu splatnosti uvedenou na faktuře 

vystavené v souladu s čl. 4. 7. a 4. 8. smlouvy, nejméně však dobu uvedenou v čl. 4. 7. 

této Smlouvy, má Zhotovitel právo na smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované 

částky za každý den, ve kterém prodlení Objednatele trvá. Právem na smluvní pokutu 

není dotčeno právo na náhradu škodu.  

 

4.10. Zhotovitel prohlašuje, že dohodnuté jednotkové ceny za provedení Díla zahrnují 

veškeré náklady řádně a kvalitně provedených prací a výslovně uznává, že dohodnuté 

jednotkové ceny zahrnují všechny práce a dodávky, poplatky a další náklady, které 

jsou potřebné nebo vhodné za účelem řádného a úplného provedení Díla. Ceny 

zahrnují náklady Zhotovitele, včetně možného zvýšení nákladů, které můžou být 

způsobeny výkyvem cen materiálů a prací před dokončením Díla dle této smlouvy. 
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Ceny zahrnují i všechny ostatní náklady Zhotovitele, vzniklé v průběhu provádění 

Díla nebo v souvislosti s ním. Tyto náklady zahrnují mimo jiné náklady týkající se 

zabezpečení Díla, všechny výdaje ohledně záruk (jsou-li takové) a ostatní interní 

náklady Zhotovitele.  

 

5. Doba plnění, způsob předání a převzetí Díla  

 

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo i jeho jednotlivé části řádně, dokončit jej a předat 

Objednateli ve lhůtě do 21 kalendářních dnů ode dne převzetí podkladů od 

Objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo i jeho jednotlivé části řádně, 

dokončit jej a předat Objednateli ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne převzetí 

podkladů od Objednatele v případě, že se jedná o Dílo specifikované jako typ 

publikace č. 5 v příloze č. 1 této smlouvy. Dokončení Díla ve sjednaném termínu bude 

Objednatelem striktně vyžadováno. 

5.2. Převzetím podkladů Objednatele dle čl. 5. 1. smlouvy se má namysli převzetí 

tiskových dat. Tisková data budou uložena do datové úschovny zvolené 

Objednatelem. Převzetí podkladů bude splněno zasláním odkazu na datovou úschovnu 

dle předchozí věty na elektronickou adresu Zhotovitele uvedenou v čl. 1. 3. této 

smlouvy. 
 

5.3. Objednatel převezme od Zhotovitele pouze Dílo, které je bez zjevných věcných 

a právních vad. Za věcné vady Díla je mimo jiné považován stav, kdy Dílo není úplné 

nebo z jiného důvodu neodpovídá Objednatelem schválenému zadání. 

 

5.4. Vlastnické právo a nebezpečí škody na věci k Dílu přechází ze Zhotovitele na 

Objednatele v okamžiku převzetí Díla Objednatelem. 
 

5.5. Zhotovitel je povinen přizpůsobit práci na realizaci Díla institucionálním termínům 

Objednatele, včetně povinnosti realizovat Dílo ve dnech pracovního klidu a o státních 

svátcích (např. o Vánocích). 
 

5.6. Zhotovitel se zavazuje vždy přizpůsobit začátek tisku a vazby potřebám Objednatele. 
 

 

6. Práva a povinnosti smluvní stran 

 

6.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje:  

 

(a) konzultovat specifika Díla již ve fázi přípravy, a to min. ve dvou termínech na 

každé Dílo. Místem jednání s ukázkou sazby je adresa Čechyňská 363/19, Brno.  

 

(b) u digitálních tisků operativně (tj. do 3 hodin od předání dat Zhotoviteli na e-

mail Zhotovitele uvedený v bodě 1. 3 této smlouvy) dodat min. 2 předtiskové 

makety na adresu Čechyňská 363/19, Brno, a rovněž operativně (tj. do 2 hodin 

od avíza o dokončení korektury Objednatelem zaslaného na e-mail Zhotovitele 

uvedený v bodě 1. 3 této smlouvy) odvézt jejich korigované verze do tiskárny 

 

(c) u ofsetových nebo ofsetových UV tisků provést nátisky vybraných referenčních 

stran na finální druh papíru, a to v rozsahu min. 10 stran na knihu, včetně 

operativního dodání (tj. do 24 hodin od předání dat Zhotoviteli na e-mail 
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Zhotovitele uvedený v bodě 1. 3 této smlouvy) k posouzení na adresu 

Čechyňská 363/19, Brno,  

 

(d) konzultovat stav nátisků s pracovníkem edice ARÚB, v případě neuspokojivého 

výsledku realizovat kontrolní nátisky a jejich dopravu na adresu Čechyňská 

363/19, Brno 

 

(e) na vyžádání umožnit fyzickou přítomnost grafika Objednatele u rozjezdů tisku a 

zajistit dopravu grafika do tiskárny ve lhůtě do 2 hod. od výzvy k zajištění 

fyzické přítomnosti grafika   

 

(f) vždy umožnit přítomnost grafika Objednatele u rozjezdů tisku pantonkových 

obálek a obálek s lesklými nástřiky a zajistit dopravu grafika do tiskárny ve 

lhůtě do 2 hod. od výzvy k zajištění fyzické přítomnosti grafika   

 

(g) dodat Objednateli Dílo v rozsahu dle přílohy č. 1 – Technické specifikaci a 

Cenové kalkulaci, resp. objednávky ve smyslu čl. 3. 2. smlouvy, včas, tj. v 

termínu dle čl. 5. 1. této smlouvy, a to bez právních a faktických vad a převést na 

něho vlastnické právo k tomuto předmětu Díla. 

 

(h) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se objednávkami, 

podklady a pokyny Objednatele, 

 

(i) účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se Díla, 

 

(j) písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 

smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 

skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

 

6.2. Objednatel se zavazuje: 

 

(a) zaplatit za objednané Dílo, dodané v souladu s touto smlouvou a příslušnou dílčí 

objednávkou, cenu specifikovanou v čl. 4 této smlouvy, 

 

(b) převzít Dílo pouze na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. 

 

7. Změny Díla 

 

7.1. Dílo může Zhotovitel na základě specifických požadavků Objednatele, popř. na 

základě nepředvídatelných okolností, avšak jen po souhlasu Objednatele, upravit. 

 

7.2. Jakákoliv změna rozsahu Díla stanoveného přílohou č. 1 k této smlouvě – Technické 

specifikaci a Cenové kalkulaci anebo objednávkou je možná pouze na základě 

písemné dohody mezi Zhotovitelem a Objednatelem.  
 

7.3. Pokud Objednatel odmítne návrh Zhotovitele ohledně dané změny Díla, smluvní 

strany projednají situaci a pokusí se nalézt ohledně formy změny Díla konsensus, na 

důkaz čehož uzavřou dodatek této smlouvy.  
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8. Smluvní pokuty 

 

8.1. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 

0,1 % z ceny části Díla odpovídající dodání celého nákladu příslušné publikace, a to 

za každý započatý den prodlení s dodáním byť i jen části nákladu publikace.  

 

8.2. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 

0,1 % z ceny části Díla odpovídající dodání celého nákladu příslušné publikace, a to 

za každý započatý den prodlení s odstraněním vady v dodané publikaci. 

 

8.3. V případě, že Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v čl. 10. 4. této smlouvy je 

Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 

50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.  
 

8.4. V případě, že Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v čl. 6. 1. této smlouvy je 

Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 

10.000,-Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.  

 

8.5. Ustanovení o smluvních pokutách se nikterak nedotýkají práva Objednatele požadovat 

po Zhotoviteli současně náhradu vzniklé škody v plné výši. Smluvní strany se 

dohodly, že Objednatel si může započíst smluvní pokutu oproti ceně Díla. 

 

9. Odpovědnost za vady 

 
9.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této 

smlouvě a objednávce nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno 

a zhotoveno. 
  

9.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít Dílo v době předání, a to včetně vad, které 

se projeví v přiměřené době od předání, nejdéle však 12 měsíců od protokolárního 

předání Díla, resp. každé jeho části. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 

ujednaly, že za skrytou vadu Díla budou společně považovat rovněž jinak zjevnou 

vadu tisku či zpracování Díla, kterou by bylo možné odhalit až fyzickou kontrolou 

vnitřního obsahu příslušné publikace.  

 

9.3. Vyskytne-li se na provedeném Díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její 

výskyt, přičemž za písemná oznámení o vadě bude považováno též oznámení na e-

mail Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, vadu popíše a uvede, jak se 

projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že 

požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

 

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu Díla bezodkladně nejpozději do 30 dnů od jejího 

oznámení Objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou 

písemně jinak. 

 

9.5. Provedenou opravu vady Díla Zhotovitel Objednateli předá písemným protokolem. 
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10. Autorskoprávní ujednání 

 
10.1. Objednatel prohlašuje, že je na základě § 58 zákona č. 121/2000 Sb., právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen 

„autorský zákon“), oprávněn vykonávat majetková autorská práva k tzv. 

zaměstnaneckým dílům. 

 
10.2. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že mu v souvislosti s plněním této 

smlouvy nevznikají k provedenému Dílu ani jeho jednotlivým částem jakákoliv 

autorská práva, a pokud by se dalo na jím provedené Dílo pohlížet tak, že Zhotoviteli 

vzniknou provedením Díla autorská práva k Dílu jako k dílu grafickému či 

jakémukoliv jinému autorskému dílu dle autorského zákona, poskytuje Zhotovitel 

Objednateli výhradní licenci k veškerým známým způsobům užití takového 

autorského díla, a to bez časového a místního omezení. Obsahem výhradní licence je i 

oprávnění Objednatele udělit k takovému dílu i podlicenci či licenční právo převést na 

třetí osobu. Licence opravňuje Objednatele zejména ke změně, úpravě nebo spojení 

takového díla s jiným autorským dílem třetí strany, jakož i k zařazení takového díla do 

díla souborného.  

 
10.3. Smluvní strany se dohodly, že případný licenční poplatek za dílo uvedené 

v předchozím odstavci je již zahrnut v ceně Díla.  

 
10.4. Zhotovitel bere na vědomí, že není oprávněn užít podklady zvláště pak text anebo 

grafické návrhy vč. jejich částí či prvků, které mu byly poskytnuty v souvislosti s 

plněním této smlouvy k jinému účelu, než který je stanoven v této smlouvě. Zhotovitel 

převzetím podkladů odpovídá zato, aby se uvedené podklady nedostaly bez souhlasu 

Objednatele do dispozice jakékoliv třetí osoby, a to včetně případných subdodavatelů 

Zhotovitele. Zhotoviteli se zvláště zakazuje zpřístupnit podklady dle předchozí věty, 

kterékoliv třetí straně bez svolení Objednatele.    
 

11. Porušení Smlouvy a odstoupení 

 

11.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v následujících případech: 

 

(a) Zhotovitel je v prodlení oproti lhůtě uvedené v čl. 5. 1. této smlouvy nebo 

případným dalším lhůtám či uzávěrkám, stanovených dle této smlouvy o více než 

15 dnů; 

 

(b) Dílo nebo jakákoli jeho část nebude odpovídat požadovanému rozsahu nebo 

technické specifikaci dle této smlouvy či podmínkám Zadávací dokumentace, 

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se 

k provedení Díla, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a 

zhotoveno; 
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(c) Zhotovitel porušil opakovaně (nejméně 2x) své povinnosti uvedené v čl. 6. 1. této 

smlouvy nebo Zhotovitel porušil svoje povinnosti dle čl. 10. 4. této smlouvy, 

popř. Zhotovitel porušil svoje povinnosti dle čl. 13. 2. této smlouvy; 

 

(d) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud byl podán návrh na 

zahájení insolvenčního řízení nebo učiněny úkony k zahájení likvidačního řízení 

ohledně Zhotovitele, neprokáže-li Zhotovitel Objednateli, že je takový návrh nebo 

úkon svévolný a neodůvodněný. 

 

11.2. Z důvodů uvedených v čl. 11. 1. písm. a) a b) této smlouvy je Objednatel oprávněn 

samostatně odstoupit také pouze od smlouvy uzavřené na základě dílčí objednávky dle 

čl. 3 této smlouvy. Na odstoupení od smlouvy uzavřené na základě dílčí objednávky se 

obdobně použijí ustanovení tohoto článku smlouvy.  

 

11.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že se Objednatel dostane 

do prodlení se zaplacením ceny Díla po dobu převyšující 30 kalendářních dnů a ani na 

výzvu Zhotovitele cenu Díla v přiměřené lhůtě nezaplatí. 

   

11.4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a stává se účinným ke dni, v němž je 

oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé smluvní straně. 

 

11.5. V případě odstoupení od smlouvy se ke dni odstoupení provede vyrovnání podle 

rozsahu provedené práce na Díle. Objednatel nebude nadále zavázán k jakýmkoli 

dalším platbám Zhotoviteli v souvislosti s dokončením Díla. 

 

11.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstanou nadále 

v platnosti ustanovení smlouvy, kterými se řídí odpovědnost za vady, ustanovení o 

smluvních pokutách, vlastnictví Díla, náhradách škody, stanovení ceny a platebních 

podmínkách stanovených v této smlouvě, včetně jejích příslušných příloh. Také 

platební podmínky odstoupení od smlouvy přetrvají. 

 

11.7. Objednatel převezme a Zhotovitel předá veškeré provedené Dílo do deseti (10) dnů po 

datu účinnosti odstoupení od této smlouvy. Smluvní strany vyhotoví protokol o tomto 

předání a převzetí Díla či jeho části a dodrží požadavky tohoto protokolu o předání a 

převzetí Díla, uvedou detailně stav Díla na základě jeho dokončení a zhodnocení, 

určení vad a nedokončených součástí, včetně způsobu jejich nápravy/dokončení. 

V případě odstoupení od smlouvy bude mít Objednatel právo, i s ohledem na 

odstranitelné vady, žádat o snížení ceny místo nápravy vad.              

 

12. Trvání smlouvy 

 

12.1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle čl. 17. 7. této 

smlouvy. Smlouva se uzavírá na dobu určitou v trvání čtyřiceti osmi (48) měsíců 

počítaných ode dne účinnosti této smlouvy.  

 

13. Subdodavatelé (Podzhotovitelé) 

 

13.1. Objednatel připouští, aby Zhotovitel prováděl část Díla dle této smlouvy 

prostřednictvím subdodavatele. Zhotovitel však v takovém případě odpovídá za 

činnost subdodavatele v souvislosti s prováděním Díla, jako by tuto činnost prováděl 
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sám. Možností Zhotovitele provádět Dílo prostřednictvím subdodavatele nejsou 

dotčeny povinnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně povinnosti platit smluvní 

pokutu. 

 

13.2. Objednatel požaduje, aby digitální tisk a zhotovení vazby V8 šité s rovným hřbetem a 

finské vazby Otabind bylo plněno (provedeno) přímo Zhotovitelem. 

 

14. Řešení sporů 

 

14.1. Smluvní strany mají zájem vyřešit vzájemně každý spor nebo neshodu smírně, 

neprodleně a co nejefektivněji z hlediska nákladů za daných okolností; kromě toho se 

smluvní strany dohodly, že tam, kde to bude možné, nebude spor ani neshoda 

překážkou v realizaci Díla. 

 

14.2. Smluvní strany se dohodly na volbě místní příslušnosti soudu v souladu s § 89a z. č. 

99/1963 Sb., občanského soudního řádu, tak že případné spory z této smlouvy budou 

rozhodovány místně příslušným soudem. 

 

15. Ostatní závazky Zhotovitele 

 

15.1. Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen obdobnou povinností smluvně zavázat také 

své subdodavatele, které bude využívat k zajištění zhotovení Díla dle této smlouvy.  

 

15.2. Zhotovitel je v rámci kontroly zejména povinen: 

 

 vytvořit podmínky pro provedení kontroly, umožnit kontrolující osobě výkon jejích 

oprávnění stanovených příslušnou legislativou a poskytovat k tomu potřebnou 

součinnost osobně se zúčastnit a zdržet se jednání a činností, které by mohly ohrozit 

její řádný průběh; 

 navrhnout nejbližší možný termín pro provedení kontroly v případě, že si 

Zhotovitel vyžádá náhradní termín s tím, že Zhotovitel je povinen navrhnout 

náhradní termín tak, aby se kontrola uskutečnila nejpozději do 7 kalendářních dnů 

ode dne navrhovaného kontrolující osobou; 

 seznámit členy kontrolní skupiny s bezpečnostními předpisy, které se vztahují ke 

kontrolovaným objektům a které jsou tyto osoby povinny v průběhu kontroly 

dodržovat; 

 předložit kontrolní skupině na vyžádání dokumenty o kontrolách jak fyzických, tak 

finančních, které provedly jiné kontrolní; 

 podepsat zápis o provedení kontroly; 

 umožnit kontrolní skupině vstup na pozemek, do každé provozní budovy, místnosti 

a místa včetně dopravních prostředků a přepravních obalů, přístup k účetním 

písemnostem, záznamům a informacím na nosičích dat v rozsahu nezbytně nutném 

pro dosažení cíle kontroly; tato povinnost se rovněž týká obydlí, které kontrolovaná 

osoba užívá pro podnikatelskou činnost; 

 předložit kontrolní skupině ve stanovených lhůtách vyžádané doklady a poskytnout 

informace k předmětu kontroly; 
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16. Sociální aspekty 

16.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem 

na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem 

na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky 

podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny 

bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že objednatel zjistí 

jakékoli porušení legálního zaměstnávání či nedodržení pracovně právních předpisů a 

odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti práce, je Zhotovitel povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý zjištěný případ. 

16.2. Zhotovitel je povinen v případě, že plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, 

zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi 

Zhotovitelem a jeho poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako 

jsou obchodní podmínky této smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu a 

charakteru poddodávky. Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout 

Objednateli do 3 tří pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele (lze 

učinit i zápisem ve Stavebním deníku) údaje o všech svých poddodavatelích a na 

základě žádosti Objednatele předložit Objednateli ke kontrole smlouvy uzavřené 

s těmito poddodavateli. V případě, že Objednatel zjistí, že Zhotovitel nesplnil 

povinnost zabezpečit podobné smluvní podmínky pro své poddodavatele (obdobné 

vůči smlouvě mezi Objednatelem a Zhotovitelem), je Zhotovitel povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý zjištěný případ. 

16.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 

poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a 

to vždy do 30 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní 

plnění. V případě, že Zhotovitel nezajistí řádné a včasné plnění finančních závazků 

svým poddodavatelům ve smyslu tohoto článku smlouvy, je Zhotovitel povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každou opožděnou platbu 

těmto poddodavatelům. 

 

17. Závěrečná ustanovení 

 

17.1. Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli z údajů uvedených v hlavičce této smlouvy, 

nebo ve věci osob uvedených v tomto článku, je smluvní strana, u které daná změna 

nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem 

(formou doporučeného dopisu, nebo elektronicky e-mailem, jehož přečtení musí 

potvrdit druhá smluvní strana), a to bez zbytečného odkladu.  

 

17.2. Celá tato smlouva se řídí a je vykládána v souladu s platným právem České republiky, 

zejména ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (ve 

znění pozdějších změn). 

 

17.3. Jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost 

některého z nich nezpůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku 

vydání obecně závazného právního předpisu kterékoliv ustanovení této smlouvy 

dostalo do rozporu s právním řádem a tento rozpor by způsoboval neplatnost této 

smlouvy jako celku, bude tato smlouva posuzována jako by takové ustanovení nikdy 
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neobsahovala a smluvní strany se v této věci budou řídit obecně závaznými právními 

předpisy. 

 

17.4. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy 

a nahrazuje veškerá předešlá ujednání mezi smluvními stranami ústní i písemná. 

 

17.5. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze 

písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Adresy, jména pracovníků smluvních stran, telefonní čísla lze měnit i jednostranným 

písemným oznámením; smluvní strany se zavazují neprodleně oznamovat změny 

uvedených údajů druhé smluvní straně a v případě porušení této povinnosti se zavazují 

uhradit veškeré škody a náklady, které druhé smluvní straně z porušení této povinnosti 

vznikly. 

 

17.6. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, 

přičemž Zhotovitel obdrží jedno (1) a Objednatel tři (3) vyhotovení. 
 

17.7. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním smlouvy v registru smluv zřízeném 

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

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 

bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru 

smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu smlouvy v otevřeném 

a strojově čitelném formátu a rovněž metadata smlouvy. 

 

17.8. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, že 

tato smlouva je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není 

uzavřena v tísni a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují 

své níže uvedené podpisy.  

 

Přílohy: 
Příloha č. 1: Technická specifikace a Cenová kalkulace 
 

V Brně dne: 8.11.2021                                            

 

 

————————————————————————————— 

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR,  Brno, v. v. i           
PhDr. Lumír Poláček, CSc., ředitel  

 

V Brně dne: 2.11.2021                                      

 

 

————————————————————————————— 

Azu design s.r.o.           
Ing.Tomáš Cenek, jednatel 

 

 

http://arub.avcr.cz/kontakty/zamestnanci/polacek-lumir.html

