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Smlouva o dílo 
 

Smluvní strany: 
 
Státní fond dopravní infrastruktury 
se sídlem: Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, Česká republika, 
IČ: 70856508 
zastoupený: Ing. Zbyňkem Hořelicou, ředitelem 
kont. osoba:      
bankovní spojení:  

 
(dále jen „objednatel“ nebo „SFDI“)  
 
na straně jedné 
 
a 
 
RoadMedia s.r.o. 
se sídlem: Letohradská 755/50, 170 00 Praha 7 - Holešovice, 
IČ: 28419766 
zastoupená: Štepánem Sedláčkem, jednatelem 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka  140202 
kontaktní osoba:                

  
bankovní spojení:  
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
na straně druhé 
 
uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a za podmínek dále uvedených tuto smlouvu o dílo 

(dále jen „smlouva“): 

  

 
1. Předmět smlouvy 

 
1.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele vůči objednateli k provádění 

grafických prací dle pokynu objednatele, které sestávají zejména z následujících 

činností: 
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1. provádění kompletních grafických prací, které spočívající např. ve 

tvorbě roll-upů, brožur, letáků, publikací v identitě SFDI na základě 

pokynů vedení SFDI; 

2. vytvoření grafických návrhů informačních materiálů k dálničním 

kupónům, konkrétně informační leták, ceník a označení prodejních 

míst; 

3. fotografické práce – dodání profesionálních fotografií do propagačních 

materiálů (fotografie staveb dopravní infrastruktury atd.); 

4. grafická úprava dokumentů; 

5. zhotovení informační grafiky projektů příjemců finančních prostředků 

ze SFDI, tj. tvorba velkoplošných map zobrazení staveb dopravní 

infrastruktury; 

6. zhotovení informační grafiky projektů financovaných z příspěvkových 

programů tj. tvorba velkoplošné mapy zobrazení cyklostezek 

 (dále také činnosti pod body 1. až 6. označeny jen „grafické práce“  

nebo „dílo“). 

 

 

2. Doba a místo plnění smlouvy 
 

2.1 Zhotovitel bude grafické práce provádět v souladu s dílčími pokyny objednatele, 

které mu budou sdělovány písemně (e-mailem), a to vždy s dílčím termínem 

plnění.  

2.2 Místem plnění je sídlo zhotovitele. Výstupy plnění budou zhotovitelem předávány 

objednateli v sídle objednatele.  

 
3. Cena a platební podmínky 

 
3.1 Cena za provádění grafických prací je stanovena hodinovou sazbou, která činí 

750,- Kč (slovy: sedmsetpadesát korun českých) bez DPH. Tato cena zahrnuje 

veškeré a konečné náklady zhotovitele související s prováděním prací. 

3.2 Cena za provádění grafických prací bude hrazena měsíčně na základě periodicky 

vystavovaných faktur vždy v měsíci následujícím po měsíci, za který bude 

fakturováno. Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
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3.3 Faktury budou uhrazeny bezhotovostním převodem fakturované částky na účet 

zhotovitele uvedený výše. Pro úhradu faktury se sjednává doba splatnosti 21 dnů 

ode dne prokazatelného doručení faktury SFDI (dále jen „den splatnosti“). Za 

datum úhrady se považuje datum odepsání fakturované částky z účtu SFDI ve 

prospěch účtu zhotovitele. 

3.4 Pokud faktura nebude splňovat zákonem stanovené, nebo výše uvedené 

náležitosti, je SFDI oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Nová lhůta 

splatnosti začne běžet od opětovného doručení zhotovitelem náležitě upravené 

faktury SFDI. 

3.5 Maximální nepřekročitelná částka, kterou je možné na základě této smlouvy 

fakturovat za jeden kalendářní rok činí 200 000,- Kč (slovy: Dvěstětisíc korun 

českých) bez DPH. 

 

4. Povinnosti zhotovitele 
 
4.1 Zhotovitel je povinen se při každém zadání dílčích grafických prací na základě 

této smlouvy předem dohodnout s objednatelem na počtu hodin potřebných 

k provedení zadaných grafických prací a termínu, ve kterém mají být tyto práce 

plněny.  

4.2 Zhotovitel se zavazuje provádět grafické práce specifikované v čl. 1. této smlouvy 

řádně a včas, za podmínek uvedených v této smlouvě a respektovat přitom 

oprávněné zájmy SFDI. Za předpokladu, že prodlení zhotovitele u sjednaných 

konkrétních termínů k provedení zadaných grafických prací by bylo způsobeno 

okolnostmi, které zhotovitel sám neovlivnil, anebo nemohl ovlivnit, zhotovitel má 

právo na přiměřené prodloužení sjednaných termínů k provedení grafických prací 

bez toho, aby byly vůči němu uplatněny sankce z důvodu prodlení s plněním 

grafických prací dle odst. 6.1 této smlouvy. Případnou majetkovou ujmu, která by 

SFDI v důsledku prodlení zhotovitele s plněním grafických prací vznikla, je 

zhotovitel povinen uhradit SFDI pouze v případě, že toto prodlení sám způsobil. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje provádět grafické práce podle této smlouvy vlastním 

jménem a na vlastní odpovědnost dle pokynů SFDI, s využitím svých schopností 

a s opatrností, které lze od zhotovitele s ohledem na jeho zkušenosti s 

poskytováním služeb podobného charakteru očekávat a v souladu s právními 

předpisy a touto smlouvou. 

4.4 Veškeré nároky SFDI vůči zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou mohou být 

vzneseny nejpozději do 10 let od ukončení provádění grafických prací. 
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5. Povinnosti SFDI 
 
5.1 SFDI se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou cenu za provedené grafické práce 

ve výši a dle podmínek stanovených v čl. 3. této smlouvy. 

5.2 SFDI se zavazuje poskytovat zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, zejména 

předá zhotoviteli veškeré podklady, které zhotovitel potřebuje pro plnění dílčích 

pokynů na základě této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn spoléhat na podklady a 

pokyny předané/poskytnuté SFDI ve vztahu k plnění této smlouvy. SFDI souhlasí 

s tím, že zhotovitel bude spoléhat na přesnost, přiměřenost a soulad všech 

informací mu poskytnutých ze strany SFDI.  

5.3 SFDI je povinen informovat zhotovitele o veškerých nových skutečnostech, jež by 

jakkoli mohly souviset a ovlivnit plnění závazků zhotovitele a kvalitu jeho plnění.  

 
 

6. Sankční ustanovení 
 
6.1 V případě, že je zhotovitel v prodlení s prováděním grafických prací oproti dílčím 

termínům dohodnutým v souladu s čl. 2.1. této smlouvy, a nejedná se o prodlení 

s plněním grafických prací ve smyslu odst. 4.2 této smlouvy, je SFDI oprávněn na 

zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý den 

prodlení.  

6.2 V případě, že je SFDI v prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn 

požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 

prodlení do zaplacení. 

6.3 Při provádění grafických prací nesmí zaviněním zhotovitele dojít k porušení práv 

třetích osob. V případě, že z titulu nedbalosti zhotovitele při provádění prací dojde 

k majetkové újmě SFDI nebo k uplatnění nároků třetích osob vůči SFDI jako 

následku porušení práv duševního vlastnictví třetích osob, je zhotovitel povinen 

uhradit SFDI takto vzniklou škodu. 

 
7. Ostatní ujednání 

 
7.1 Tato smlouva může být ukončena dohodou obou smluvních stran, výpovědí nebo 

odstoupením od smlouvy. 

7.2 Každá ze smluvních stran má právo od smlouvy odstoupit za podmínek 

uvedených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník přičemž podstatným 
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porušením smlouvy se myslí prodlení s dílčím termínem plnění v rozsahu větším 

než dva týdny a prodlení s úhradou faktury v rozsahu větším než dva týdny.  

7.3 Majetková práva ke všem výstupům vzniklým při plnění této smlouvy přechází ze 

zhotovitele na SFDI okamžikem předání a převzetí dílčích výstupů dle této 

smlouvy a SFDI může s nimi volně nakládat dle svého uvážení.  

7.4 V případě, že při plnění této smlouvy vznikne autorské dílo ve smyslu 

zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, poskytuje zhotovitel SFDI na základě této smlouvy v souladu s § 2360 a 

n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, i výhradní licenci k výkonu práva 

toto dílo užít v původní nebo jinak zpracované či jinak změněné podobě, 

samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky, všemi 

známými způsoby bez časového a teritoriálního omezení a udělit jiné osobě 

smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva. Pro vyloučení všech pochybností se 

výslovně sjednává, že licence spočívající v oprávnění k výkonu práva užít toto 

dílo v rozsahu uvedeném v předchozí větě je poskytována bezúplatně. Zhotovitel 

nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv použití autorského díla k jiným účelům 

než k těm, pro které bude grafické práce provádět. 

 
 
 
 

8. Závěrečná ustanovení 
 

8.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  

8.2 Změny obsahu smlouvy mohou být prováděny na základě písemných dodatků 

podepsaných oběma smluvními stranami. 

8.3 Zhotovitel na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí 
změny okolností. 

 

8.4 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy, ať už způsobená 

rozporem s právními předpisy, následnou změnou právních předpisů, chybou v 

psaní či počtech či z jakýchkoliv jiných důvodů nezakládá neplatnost celé 

smlouvy. Pro případ neplatnosti některého z ustanovení této smlouvy se smluvní 

strany dohodly postižené ustanovení nahradit ustanovením, které nejlépe 

odpovídá obsahu a účelu neplatného ustanovení. 
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8.5 Veškeré spory vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy budou řešeny nejprve 

smírně a nebude-li dosaženo konsenzu, potom před obecnými soudy České 

republiky s vyloučením rozhodčího řízení. 

8.6 Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, přičemž dvě její vyhotovení po 

podpisu obdrží objednatel a jeden výtisk smlouvy obdrží zhotovitel.  

8.7 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

8.8 Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy není předmětem utajení a souhlasí 

s jejím zveřejnění po podpisu na www.sfdi.cz bez stanovení dalších podmínek pro 

toto zveřejnění. 

8.9  S výjimkou podmínek dohodnutých v této smlouvě, nebude mít žádná fyzická 

nebo právnická osoba jiná než smluvní strana této smlouvy žádná práva ve 

vztahu k plnění této smlouvy. 

8.10 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s jejím 

obsahem, který je v souladu s jejich vůlí, tuto smlouvu podepisují. 

 
 
V Praze dne……………..    V Praze dne……………..   
 
…..……………………..    ……………………… 
Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI           Štěpán Sedláček, jednatel 
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