
Smlouva o dílo 
uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl., občanský zákoník v platném znění 

 
Smluvní strany: 
 
1.  
Objednatel:     Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
Zastoupené:      Mgr. Kateřinou Bláhovou, místostarostkou 
IČO:        00253014 
Bankovní spojení:     xxxxx xxxxxxxxxx x.x., xxxxxxx xxxxx 
Č.účtu:      xxxxxxxxxxxxxxxxx  
Zmocněný zástupce pro věci smluvní:  Mgr. Ivana Průchová, vedoucí OKaCR  
 
dále jen „objednatel“,  
 
a 
 
2. 
Zhotovitel:     grafické studio Ponovu / Jiří Linhart 
      Kamenná Lhota č.p. 2, 391 33 
provozovna:     Kotnovská č.p. 3016, 390 01 Tábor 
Zastoupený:     Jiří Linhart 
IČO:        71801677 
Bankovní spojení:     xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,  
Č.účtu:      xxxxxxxxxxxxxx 
Zmocněný zástupce pro věci smluvní:  Jiří Linhart 
 
dále jen „zhotovitel“, 
 
uzavírají na základě vzájemné shody tuto  
 
Smlouvu o dílo 
 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

 
Předmět smlouvy : Kalendář ,,Tábor 2017" (dále jen dílo). 
 
Specifikace díla: grafický návrh, zpracování, tisk a doprava: 
rozměr kalendáře - čistý formát: výška 450mm/šířka 594mm 
rozsah: 17 stran (12 měsíců + 1 úvodní strana+ 4 strany pohlednic) + karton podložka 
papír: křída mat 200 g 
barva: CMYK + 2 Pantone (zlatá + tmavá šedá) 
vazba: spirála na širší straně (s poutkem na zavěšení) + kalendářový výsek 
náklad: 500 ks  
 

 



Článek II. 
Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době  
od 3. 8. do 19. 8. 2016 
 

2. Zahájení díla je podmíněna předáním textových, grafických a fotografických podkladů 
objednatelem zhotoviteli do 3. 8. 2016 

 
3. Pokud nebudou data předána objednatelem v dohodnutém termínu, prodlužuje se doba 

zahájení díla o stejný počet dní, o který se objednatel opozdí s předáním projektové 
dokumentace. O stejný počet dní se zároveň prodlužuje termín vyhotovení díla. 

 
 

Článek III. 
Cena za dílo 

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činní: 108 537 Kč včetně DPH (jedno sto 
osm tisíc pětset třicet sedm korun českých), tj. 217, 074 Kč za 1 ks včetně DPH 
 

 
Článek IV. 

Platební podmínky 
1. Zakázka bude hrazena převodem na účet zhotovitele na základě vystavené faktury po 

předání díla. Splatnost faktury je 30 dní. Faktura bude obsahovat přesný název zakázky. 
 
2.  Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel 

povinen neprodleně oznámit objednateli. 
 
3.  Náklady nad rámec této smlouvy dle bodu 2 tohoto článku mohou být zhotoviteli 

uhrazeny, pouze pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu 
nákladů za provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, 
kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit. 

 
4.  Za nesplnění dohodnutého termínu dokončení za každý den prodlení s termínem 

dokončení plnění, tj. v případě prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním díla je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý 
den prodlení. 

 
5.  Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na 

jeho účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. 
Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce. 

 
 

Článek V. 
Součinnost 

1. Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou 
součinnost v tomto rozsahu: předání podkladů ve stanoveném termínu, zajištění 
korektur dle potřeb zhotovitele   



 
2. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu 

plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na 
takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, 
současně s návrhem nového termínu plnění. 

 
Článek VI. 

Platnost smlouvy 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran. 
 
 

Článek VII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České 
republiky, zejména zákonem § 2586, občanského zákoníku, v platném znění. 

 
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě 

vzájemné dohody obou smluvních stran. 
 
3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jedno. 
 
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 

jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle. 
 

5. Obě strany prohlašují, že předem souhlasí v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. (o 
svobodném přístupu k informacím), s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této 
smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 
souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

 
6. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Město Tábor jako zadavatel se zavazuje 
realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu se zákonem  
č. 340/2015 Sb. 

 
 
V Táboře,  dne 3. 8. 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
.........................................................                                 ............................................................. 
      podpis zástupce objednatele                                                podpis zástupce zhotovitele 


