
Příspěvková organizace 

Znojemská Beseda 

IČ: 00092720 

se sídlem Masarykovo náměstí 449/22, 66902 Znojmo 2 

zastoupená ředitelem ………………….. 

(dále jen „objednatel“) 

a 

obchodní společnost 

Mincovna Dukát s.r.o. 

IČ: 03528031, DIČ: CZ03528031 

se sídlem č.p. Lukov 104, 676 02 Lukov 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 85247 

bankovní spojení: č.ú: 2700718872/2010 (Fio banka) 

zastoupená ředitelkou ………………….. 

(dále jen „zhotovitel“) 

společně, dále jen jako „smluvní strany“, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto  

SMLOUVU O DÍLO 
(dále jen „tato smlouva“) 

I. 

Předmět a účel smlouvy 

1. Objednatel je příspěvkovou organizací zřízenou městem Znojmem a je pověřen péčí o kulturu 

a rozvíjením povědomí o historii města Znojma. 

2. Město Znojmo pojalo záměr provést rekonstrukci střechy historické radniční věž, která je 

pokryta více než 430 let starými měděnými plechy. Objednatel v souvislosti s tímto záměrem 

pojal záměr vyrobit …………………..mincí, tzv. Znojemských městských penízů, a to 

z měděných plechů, které budou při rekonstrukci znojemské radniční věže sňaty z její střechy. 

3. Zhotovitel je společností, která se zabývá výrobou raznic a ražbou mincí. 

4. Na základě záměru objednatele a cenové nabídky vyhotovené zhotovitelem smluvní strany 

uzavírají tuto smlouvu, a to za účelem výroby dvou raznic, výroby 

…………………..mincí(replik) Znojemského městského peníze a 

…………………..plastových obalů na mince s etiketou ve dvojobalu. 

II. 

Specifikace díla a podmínky provedení díla 

A 

Materiál k provedení díla 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k provedení díla materiál potřebný k ražbě 

………………….. mincí, …………………..m2 měděného plechu o tloušťce 0,7 mm, který 

tvořil oplechování střechy znojemské radniční věže. Tento materiál dodá objednatel 



zhotoviteli na vlastní náklad do provozovny zhotovitele na adrese Lukov 104, 676 02 

Moravské Budějovice. 

2. S ohledem na stáří a stav materiálu provedl zhotovitel zkušební ražbu. Na základě výsledků 

zkušební ražby a kvality takto vyražených mincí zhotovitel prohlašuje, že je materiál plně 

vhodný k ražbě mincí. V případě, že jednotlivé části dodaného materiálu nebudou k ražbě 

vhodné, dodá objednatel zhotoviteli takové dodatečné množství materiálu, aby bylo možno 

dílo dokončit ve sjednaném rozsahu, a to do 10 dnů od oznámení nevhodnosti zhotovitelem. 

Pokud dodávka dodatečného materiálu s ohledem na jeho omezené množství nebude možná, 

snižuje se počet objednaných mincí o počet, který nebylo z tohoto důvodu možné vyrazit. 

Zároveň se snížením počtu objednaných mincí se snižuje také počet objednaných plastových 

obalů s etiketou ve dvojobalu a cena díla. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má k dispozici pouze omezené množství materiálu –

měděného plechu, a proto se zavazuje tento materiál využít s maximální efektivitou tak, aby 

nedošlo k nutnosti dodávky dalšího materiálu ze strany objednatele. 

4. Zbývající materiál, tj. zejména materiál na raznice a plastové obaly s etiketou ve dvojobalu, se 

zavazuje zajistit zhotovitel. 

B 

Raznice 

1. Zhotovitel se zavazuje za účelem výroby mincí zhotovit 2 ks raznic. 1 ks pro lícovou stranu 

mince a 1 ks pro stranu rubovou. 

2. Raznice pro lícovou stranu mince bude odpovídat historické předloze Znojemského 

městského peníze. Grafické znázornění lícové strany mince tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

Fotografie historických mincí tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

3. Raznice pro rubovou stranu mince bude plochá s textem ………………….. Grafické 

znázornění rubové strany mince tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

4. Po vyrobení raznic provede zhotovitel zkušební ražbu 5 ks mincí z materiálu poskytnutého 

objednatelem. Takto vyražené mince předá zhotovitel objednateli ke schválení. 

5. V případě schválení raznic a kvality mincí dá objednatel zhotoviteli pokyn k provedení celého 

díla. 

6.  Raznice budou odpovídat schválenému návrhu. 

7. Po provedení díla předá zhotovitel raznice objednateli. 

C. 

Mince 

1. Zhotovitel se zavazuje za užití výše popsaných raznic vyrazit …………………..(replik) 

Znojemského městského peníze. Od historické předlohy jsou objednané mince odlišeny 

textem „…………………..na rubové straně každé mince. 

2. Jako materiál k ražbě mincí použije zhotovitel pouze materiál poskytnutý objednatelem. 

Zhotovitel bere na vědomí, že použití jakéhokoli jiného materiálu než poskytnutého 

objednatelem je podstatným porušením této smlouvy. V případě, že zhotovitel použije 

k výrobě mincí jiný materiál, může objednatel odstoupit od smlouvy. 

3. Parametry mince: 

a. Tvarem mince je kruh o průměru 18-19 mm. 



b. Tloušťka mince odpovídá tloušťce dodaného materiálu, tedy cca 0,7 mm, dle míry 

oxidace v daném místě. 

c. Hrana mince bude bez úpravy po výseku a může obsahovat otřepy, neboť 

případným odjehlováním a omíláním by se poškodila autentická historická patina. 

Lícová strana mince je tvořena otiskem raznice popsané v čl. II. B. odst. 2 této 

smlouvy. 

d. Rubová strana mince je tvořena otiskem raznice popsané v čl. II. B. odst. 3 této 

smlouvy. 

e. Mince není určena pro manipulaci holýma rukama z důvodu toxicity oxidu 

měďnatého, který právě charakterizuje unikátní historičnost materiálu. Mince 

doporučujeme z obalů nevyndávat, popř. jen v rukavicích či pinzetou. 

D. 

Plastové obaly s blistrem 

1. Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli …………………..ks plastových obalů s etiketou ve 

dvojobalu, do kterých budou uloženy vyražené mince 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit plastové obaly odpovídající velikosti, dle dodaného vzorku. 

3. Zhotovitel se zavazuje vložit jednotlivé mince do plastových obalů. Při vkládání mincí do 

obalů bude zhotovitel postupovat tak, aby nedošlo k jakémukoli znečištění mincí, a to 

zejména prachem, oleji nebo otisky prstů. 

III. 

Cena díla 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí 298.970,- Kč včetně DPH. 

2. Takto určená cena díla sestává z následujících položek: 

a. ………………….. 

3. Objednatel se zavazuje uhradit první polovinu ceny díla do deseti dnů od závazné objednávky 

a druhou polovinu ceny díla do deseti dnů od provedení díla a dodání souhlasu autora podle 

čl. VII. odst. 2 této smlouvy. Obě platby provede objednatel bezhotovostně převodem na účet 

zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. 

IV. 

Termín provedení díla 

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo a předat jej zhotoviteli do 28. 2. 2023 

V. 

Předání a převzetí díla 

1. Dílo je provedeno a závazek zhotovitele zhotovit dílo dle této smlouvy zaniká jeho řádným 

dokončením a předáním objednateli. 
2. Zhotovitel je po dokončení díla povinen objednatele informovat o dokončení díla. 

3. Po dokončení díla přepraví zhotovitel dílo do sídla objednatele. Cena přepravy a balení je 

vyčíslena v čl. III. odst. 2 písm. d. této smlouvy. 



VI. 

Odpovědnost za vady díla 

1. Zhotovitel zodpovídá objednateli za to, že dílo bude zhotoveno v souladu s touto smlouvou a 

jejími přílohami. 

2. V případě výskytu vad jednotlivých mincí, popř. plastových obalů je objednatel oprávněn od 

této smlouvy odstoupit co do počtu vadných kusů.  

3. V případě vadných kusů se zhotovitel zavazuje, v co nejkratším možném termínu, dodat daný 

počet bez závad na vlastní náklady. Za výrobní vadu se nepovažuje barevná a strukturální různost 

jednotlivých mincí, způsobená odlišnou mírou oxidace historického plechu a je nutno počítat s tím, že 

každý kus bude jiný. 

VII 

Autorské právo k předmětu díla a licenční ujednání 

1. Ve vztahu ke zhotovitelem vytvořenému dílu, zejména raznicím, poskytuje zhotovitel 

objednateli okamžikem uzavření této smlouvy výhradní, množstevně a územně neomezenou a 

neodvolatelnou licenci k veškerým způsobům užití díla, a to na dobu určitou po dobu trvání 

majetkových práv autora k dílu. § 2000 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije. 

2. Objednatel je oprávněn toto dílo bez omezení libovolně modifikovat, zpracovávat, spojovat s 

jinými díly nebo zařazovat do děl souborných. Objednatel nemá povinnost udělenou licenci 

využít. Udělenou licenci je objednatel dále bez omezení oprávněn postoupit na třetí osobu 

nebo v celém či částečném rozsahu udělit libovolné třetí osobě podlicenci k užití daného díla 

či jeho části. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit souhlas příslušného zaměstnance, který je 

autorem díla, zejména raznic, jejich nákresů a součástí, které jsou předmětem práva duševního 

vlastnictví. Vzor souhlasu autora je přílohou č. 5 této smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn užít dílo s uvedením anebo i bez uvedení autorství, s čímž zhotovitel 

výslovně souhlasí. 

4. Zhotovitel se zavazuje předat raznici objednavateli bez dalšího možného užití zhotovitelem.  

5. Zhotovitel je oprávněn využít nákres lícové strany mince, který je jeho duševním 

vlastnictvím, k výrobě vlastní raznice repliky historické mince, neboť právě toto je 

předmětem jeho podnikání. 

VIII 

Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva je pořízena ve dvou vyhotoveních, pro každou ze smluvních stran po jednom 

vyhotovení. 

2. Stane-li se jakékoli ujednání této smlouvy neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo 

bude určeno jako protiprávní v jakémkoli ohledu, nebude dotčena platnost, účinnost a 

vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se v tomto případě zavazují 

dohodou nahradit takové ujednání ustanovením platným, účinným a vymahatelným, které 

nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ujednání původního. 
3. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit pouze formou písemných číslovaných 

dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 



4. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem této smlouvy včetně jejích 

příloh a že mu rozumí. Dále prohlašují, že obsah této smlouvy vyjadřuje jejich svobodnou, 

vážnou a pravou vůli, a proto na důkaz svého souhlasu s touto smlouvou níže připojují své 

podpisy. 

Přílohy: 

- č.1 – grafické znázornění lícové strany mince 

- č.2 – fotografie historických mincí 

- č.3 – grafické znázornění rubové strany mince 

- č.4 – vzor souhlasu autora 

 

Ve Znojmě dne 8. 11. 2022 

 

___________________________ 

Za Znojemská Beseda p.o. 

………………….. 

ředitel 

 

 

 

V MB dne 21. 11. 2022 

 

_____________________________________ 

Za Mincovna Dukát s.r.o. 

………………….. 

ředitelka 

 

 


