
 
1 

 

Smlouva o dílo 
 

  dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
 
 

Čl. I 
Smluvní strany 

 
město Orlová 
se sídlem:  Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně  
IČO:   00297577    
DIČ:   CZ00297577 
zastoupeno:  Lenka Brzyszkowská, starostka města 
osoba oprávněná k podpisu této smlouvy: Mgr. Nataša Cibulková, pověřena vedením kanceláře 
starosty, natasa.cibulkova@muor.cz, 596 581 142 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Monika Szturcová, ekonom kanceláře starosty, 
monika.szturcova@muor.cz, 596 581 340 
osoba oprávněná podepsat předávací protokol: Monika Szturcová, ekonom kanceláře starosty 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Orlová 
číslo účtu:  103957163/0300 
(dále jen „objednatel“) 
 
na straně jedné 
 
 
a 
 
 
FINIDR, s. r. o. 
se sídlem:  Lípová 1965, 737 01 Český Těšín  
IČO:   60778172    
DIČ:   CZ60778172 
zastoupeno:  Ing. Jaroslav Drahoš, jednatel 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Izabela Cziommer, 
izabelacziommer@finidr.cz, tel.: 558 772 238  
osoba oprávněná podepsat předávací protokol: Ing. Miroslava Lasotová, 
miroslavalasotova@finidr.cz, tel.: 558 772 250 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
na straně druhé 
 
(společně dále jen „smluvní strany“). 
 
 
Za účelem stanovení práv a závazků uzavřely smluvní strany tuto smlouvu. 
 
 

Čl. II. 
Předmět plnění smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na vlastní náklady a nebezpečí zhotovit 
pro objednatele dílo, specifikované v čl. III. této smlouvy, na straně jedné a závazek objednatele 
uhradit zhotoviteli za jeho činnosti dle této smlouvy sjednanou cenu na straně druhé. 
 
2. Dílem dle této smlouvy se rozumí provedení tisku a knihařského zpracování publikace Orlová 
v obrazech. 
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3. Dílo musí být provedeno tak, aby vykazovalo standardní vlastnosti požadované pro díla tohoto 
druhu a bylo způsobilé plnit svůj účel. Zhotovitel prohlašuje, že je mu předmět a rozsah díla dobře 
znám. 
 
 

Čl. III. 
Specifikace díla, doba a místo plnění 

 
1. Název publikace: Orlová v obrazech, autor: Luboš Plucar, vydavatel: Město Orlová, 
ISBN: 978-80-11-01671-5. 
 
2. Náklad: 1 000 ks 
- baleno po 5 ks ve smršťovací folii 
 
3. Parametry díla: 
- blok: 

 formát bloku: 210 x 297 mm 
 vazba: V8a šitá 
 typ tisku: ofsetový 
 rozsah: 152 stran 
 barevnost: 4/4 CMYK 
 materiál: 150 g křída matná 

 
- potah: 

 materiál: 135 g matná křída  
 barevnost: 4/0 (CMYK) 
 lamino: matné lamino 
 lepenka: šedá standardní, tl. 3 mm 
 kapitálek: 50 white 

 
- předsádky: 

 materiál: 140 bezdřevý ofset 
 barevnost: 4/4 (CMYK) 

 
- hřbet: kulatý 19 mm 
 
4. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést, dokončit a řádně předat dílo 
uvedené v čl. III. odst 1. – 3. této smlouvy dle následujícího harmonogramu: 

 předání podkladů zhotoviteli: nejpozději do dvou pracovních dní od podpisu této smlouvy 
 zahájení provádění díla: leden – únor 2023 
 dokončení a předání kompletního díla: nejpozději do 15. března 2023. 

Zhotovitel je oprávněn předat dílo i před sjednaným termínem plnění. Přesný termín převzetí díla je 
zhotovitel povinen avizovat nejméně 2 pracovní dny předem objednateli, konkrétně osobě 
oprávněné jednat ve věcech technických, elektronickou formou prostřednictvím e-mailu. 
 
5. Místem plnění je adresa sídla zhotovitele.  
 
6. Předáním díla se rozumí předání a převzetí řádně dokončeného a úplného díla jako celku 
na základě písemného předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou stran. 
Hotové dílo si objednatel převezme u zhotovitele. Cenová nabídka nezahrnuje dopravu.  
 
 
 
 



 
3 

 

Čl. IV. 
Cena díla, platební podmínky a sankce 

 
1. Cena za řádně provedené dílo se sjednává v celkové výši 113 000,- Kč bez DPH, slovy jedno 
sto třináct tisíc korun českých bez DPH (bude přičteno DPH ve výši 10 %). Cena za jeden výtisk 
knihy je 113,- Kč bez DPH, slovy jedno sto třináct korun českých bez DPH. 
 
2. Cena za úpravu tiskových dat je 400,- Kč bez DPH/hodina, slovy čtyři sta korun českých 
bez DPH. V případě úpravy tiskových dat bude objednatelem cena na základě skutečnosti 
uhrazena.  
 
3. Záloha se neposkytuje. 
 
4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, zejména ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). Nebude-li je splňovat, je objednatel oprávněn 
tuto fakturu vrátit zhotoviteli k přepracování a lhůta splatnosti neběží. Nová lhůta splatnosti začne 
běžet ode dne doručení řádné faktury. V textu faktury bude uveden název předmětu plnění a číslo 
této smlouvy („provedení tisku a knihařského zpracování publikace Orlová v obrazech“, dle 
smlouvy č. …“). 
 
5. V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura 
nebude obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod 
vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. 
 
6. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. 
 
7. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí 
pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady 
škody aj.). 
 
8. Faktura bude doručována prostřednictvím pošty nebo e-mailem na adresu posta@muor.cz nebo 
datovou schránkou (ID: r7qbskc) nebo osobně na podatelnu objednatele. 
 
9. Cena stanovená v čl. IV. odst. 1. této smlouvy je cenou pevnou a obsahuje veškeré objemy 
a práce potřebné k realizaci díla. Zhotovitel nemá právo se domáhat zvýšení sjednané ceny 
z důvodu chyb nebo nedostatků v rozpočtu předloženém v nabídce. 
 
10. Výši nabídkové smluvní ceny lze překročit pouze v případě, že dojde ke změnám sazeb DPH 
nebo ke změnám jiných právních předpisů mající vliv na cenu díla. 
 
11. Při prodlení z předání díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 1 000,- Kč, slovy jeden 
tisíc korun českých, za každý i započatý den prodlení. 
 
12. Při prodlení ze zaplacení faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úroky z prodlení 
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuty se nezapočítávají 
na náhradu škody. 
 
13. Smluvní strany se dohodly, že v případě nepředvídatelných podmínek, zejména v případě 
zásahu vyšší moci (požár, povodeň, sněhová kalamita, havárie elektrického zařízení) nebude 
uplatňována smluvní pokuta podle bodu 11. a 12. 
 
14. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, uhradí objednatel zhotoviteli 
prokazatelně doložené práce do této doby provedené.   
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Čl. V.
Plnění díla, práva a povinnosti, odpovědnost za vady

1. Tisková data publikace, včetně předtiskových příprav, budou předána na
ze strany grafického TRIO STUDIA, panem Vladimírem Košutou (
neprodleně po podpisu této smlouvy. Potvrzení o přijetí tiskových dat zho
STUDIO – Vladimír Košuta autorovi publikace i objednateli, konkrétně osobě oprávněné jednat
ve věcech technických, elektronickou formou prostřednictvím e-mailu.

2. Zhotovitel dodá náhled knihy před samotným tiskem autorovi a grafickému TRIO STUDIU,
Vladimíru Košutovi ke kontrole a k souhlasu s tiskem. Na základě těchto dílčích souhlasů provede
objednatel – osoba oprávněná jednat ve věcech technických – konečný souhlas s tiskem.

3. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších
znalostí a schopností, a postupovat v souladu s pokyny objednatele.

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno řádně a včas, v souladu s touto smlouvou,
a případnými technickými normami, nebo obecně uznávanými požadavky, které se na provádění
předmětného díla vztahují.

5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při provádění díla veškeré informace a podklady,
které má k dispozici a které jsou nezbytné pro řádné provedení díla.

6. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodů na straně zhotovitele, je tento povinen nahradit
objednateli škodu, která mu tím vznikla.

7. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.

8. Zjevné vady, které budou zjištěny již při předání díla, je objednatel povinen uvést v protokolu
o předání a převzetí díla. Ostatní vady, které dílo mělo již v době předání a které objednatel
nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče, je objednatel povinen oznámit zhotoviteli
bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Objednatel oznámí vady zhotoviteli – osobě oprávněné
jednat ve věcech technických – elektronickou formou prostřednictvím e-mailu. Toto ohlášení
objednatele bude obsahovat zejména označení a popis vady. Zhotovitel je povinen objednatelem
reklamovanou vadu díla odstranit do dvou pracovních dní od přijetí ohlášení, pokud se
s objednatelem nedohodne jinak.

Čl. VI.
Odstoupení od smlouvy

1. Zmaří-li se po uzavření této smlouvy účel, pro který byla uzavřena, v důsledku změny
podstatných okolností, za kterých byla uzavřena, může strana dotčená zmařením účelu smlouvy
od ní odstoupit. Změnou okolností není změna ekonomických poměrů smluvní strany.

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel nedodrží ustanovení čl. IV.
této smlouvy za předpokladu, že byl zhotovitelem písemně vyzván k tomu, aby splnil ustanovení
čl. IV. této smlouvy v dodatečné lhůtě do 15 dní od uplynuté lhůty pro zaplacení dohodnuté ceny.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel opakovaně nedodrží
ustanovení čl. V. odst. 8. této smlouvy za předpokladu, že byl objednatelem vyzván k tomu,
aby odstranil vady prováděného díla ve lhůtě do dvou pracovních dní od přijetí ohlášení
elektronickou formou prostřednictvím e-mailu a zhotovitel vady díla neodstranil.
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4. V případě odstoupení od smlouvy se vypořádání smluvních stran řídí úpravou dle ust. § 2001 
a násl. občanského zákoníku. 
 
5. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu, a jeho účinek nastává dnem doručení druhé 
smluvní straně. 
 
 

Čl. VII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména občanským zákoníkem. 
 
2. Změny nebo doplňky této smlouvy lze činit toliko vzestupně číslovanými písemnými dodatky. 
 
3. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech a každá smluvní strana obdrží po jednom 
vyhotovení. 
 
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, určitě 
a srozumitelně a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy. 
 
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. 
 
6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 
odst. 2 zákona o registru smluv. Nabyvatel tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 
5 odst. 2 zákona o registru smluv). 
 
7. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související 
zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“). V případě porušení 
povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, 
jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona došlo. Smluvní strany souhlasí 
s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny a prohlašují, 
že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím 
z GDPR a Zákona. Zpracování osobních údajů bude předmětem samostatné smlouvy. 
 
8. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady 
města Orlová č. 826/23. ze dne 18. 12. 2019. 
 
V Orlové dne      V Českém Těšíně dne 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
………………………………………..   ………………………………………….  
Mgr. Nataša Cibulková    Ing. Jaroslav Drahoš 
pověřena vedením kanceláře starosty  jednatel 


