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uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen "smlouva")

Článek I.
Smluvní strany

Moravské zemské muzeum
se sídlem: Zelný trh 6,65937 Brno
statutární orgán: Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D., generální ředitel
IČ: 00094862
DIČ: CZ00094862
bankovní spojení: č.

(dále jen "objednatel")

Česká národní banka

a

Matice moravská, spolek
se sídlem: Arna Nováka 1, 602 00 Brno
statutární orgán: prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc., předseda spolku
IČ: 60553987
DIČ: CZ60553987
bankovní spojení: - Česká spořitelna, a. s., pobočka Brno - město
Subjekt je spolkem zapsaným u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 4529 dne 1. 1.2014

(dále jen "zhotovítel")

...•.. ~;.,- .. ...; ~ .• -~"
;v s» :;.. ~~-i..'" '1:1>_ ~~v.

Preambule
Zhotovitel jako subjekt zabývající se rozvojem a podporou vědeckého poznání minulosti
se zvláštním zřetelem k dějinám Moravy, českých zemí a střední Evropy, a to především
prostřednictvím vydávání vědeckých publikací (již od roku 1849), je správcem značky prestižní
vědecké edice Prameny dějin moravských. Moravské zemské muzeum má z důvodu rozvoje
vědecké spolupráce mezi oběma subjekty na poli heuristickém i edičním zájem o publikování díla
zaměstnance Moravského zemského muzea Dr. Zdeňka Fišera: František Skopallk: Život a dno
v dokumentech lIL Výběr Z korespondence v uvedené prestižní ediční řadě Pramenů dějin
moravských. Publikace bude vydánajako 25. svazek edice.

Článek II.
Předmět smlouvy

1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na vlastní náklady a nebezpečí zhotovit a
předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo, spočívající ve vydání publikace uvedené
v preambuli, dle specifikace v čl, II. odst. 2 této smlouvy (dále jen "dílo"). Předmětem
smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené
a předané dílo sjednanou cenu.

2) Dílem dle této smlouvy se rozumí - předtisková příprava včetně grafické úpravy, přenesení
redakčních korektur do textu, následný tisk a dodání publikace objed:nateli,a to v počtu 250 ks
výtisků publikace zhotovené dle parametrů uvedených v čl. II. odst. 4 této smlouvy.
Zhotovitelem je požadováno zachování stávající kvality papíru, barvy a vazby a především
zachování grafické úpravy obálky a vlastního textu již existující ediční řady Pramenů dějin
moravských.
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3) Objednatel souhlasí s poskytnutím 50 výtisků díla ze sjednaného počtu kusů pro reprezentační
a dokumentační potřeby zhotovitele, jejichž cena byla zohledněna v ceně sjednané dle čl. V.

4) Dle dohody smluvních stran jsou sjednány tyto základní technické parametry tisku:

Počet vydání 1 x s možností Počet výtisků 300 kusůpřípadného dotisku
Počet stran cca 950 TS Druh vazby V8, umělé plátno
Formát B5 Barevnost 1 + 1, 1 list 4 + 4
Kvalita papíru kvalita papíru a tisku: 90 gr. ofset

Článek III.
Způsob a termín zhotovení díla, předání díla

1) Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších
znalostí a schopností, a postupovat v souladu s pokyny objednatele. V případě nevhodných
pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně
upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které
v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli alnebo zhotoviteli a/nebo třetím
osobám vznikly.

2) Zhotovítel je povinen umožnit provedení redakčních korektur přímo za přítomnosti osoby,
která předtiskovou přípravu vytvořila, její korektury respektovat a umožnit kontaktní osobě
dohled nad skutečným provedením redakčních korektur.

3) Kontaktní osoba za objednatele je:
PhDr. Zdeněk Drahoš
tel.
e-mail: zdrahos@mzm.cz.

4) Místem dodání a předání díla je Zelný trh 6, 65937 Brno. Dílo bude dokončeno a předáno
nejpozději do 1. 12. 2017. O přesném termínu dodání je zhotovitel povinen informovat
objednatele nejméně 2 pracovní dny předem.

5) Předání a převzetí plnění díla bude zhotovitelem doloženo dodacím listem, který bude
podepsán kontaktní osobou.

6) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu
se specifikací díla dle čl. II, odst. 2) smlouvy a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě
objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotovíteli sdělí, a to nejpozději do 5
pracovních dnů od původního termínu předání díla.

7) Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání. Vady, které objednatel nemohl při
předání zjistit ani při vynaložení odborné péče, je objednatel povinen oznámit zhotoviteli
formou emailu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

Článek IV.
Vlastnické právo ke zhotovované věci a nebezpečí škody na nf

1) Vlastnické právo ke zhotovované věci a nebezpečí škody na ní přechází na objednatele
okamžikem předání a převzetí plnění díla bez chyb a nedodělků.

Článek V.
Cena díla a platební podmínky

1) Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy
objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve vysi 228.696,-Kč bez DPH
(slovy:dvěstědvacetosmtisícšestsetdevadesátšestkorunčeských) jako cenu nejvýše přípustnou,
~. 263.000,- Kč s DPH (slovy: dvěstěšedesáttřitisíckorunčeských), při sazbě DPH ve výši 15
%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními
předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2) Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé
zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.



3) Cena díla uvedeného v čl, II. odst. 2) bude zaplacena na základě faktury vystavené
zhotovitelem po řádném zhotovení a předání plnění díla a jeho převzetí objednatelem. Faktura
(daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními
předpisy a dále vyčíslení ceny díla bez DPH, DPH a celkovou cenu díla včetně DPH.

4) Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů ode dne
doručení faktury objednateli.

5) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
6) Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit fakturu, která neobsahuje

náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je
povinen fakturu nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením
ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů.

Článek VI.
Kontrola provádění díla

1) Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele prostřednictvím
kontaktní osoby objednatele, uvedené v čl, III. smlouvy. Zhotovitel se zavazuje předkládat
objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla,
a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a
doručena i prostřednictvím e-mailu.

Článek VII.
Práva duševního vlastnictví

1) Zhotovíte! se zavazuje, že při vypracování díla neporuší práva třetích osob, která těmto osobám
mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv. Zhotovitel se
zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou
újmu, které objednateli vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči objednateli v
souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele dle předchozí věty.

Článek VIII.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1) V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného plnění předmětu této
smlouvy podle čl, III. ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí ze strany objednatele
z důvodů vad nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny plnění (bez DPH) za každý i
započatý kalendářní den prodlení.

2) Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle čI. III., zavazuje se zhotovitel uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každé jednotlivé
porušení povinnosti.

3) Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě
splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky (bez DPH) dle příslušné faktury
za každý, byť i započatý, den prodlení.

4) Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti kalendářních dnů ode dne jejího
uplatnění.

5) Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu
škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.

6) Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména:
a) nezapracování připomínek objednatele do díla;
b) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s vymezením předmětu díla a s pokyny

objednatele.
V případě podstatného poručení smlouvy dle předchozích smluvních ujednání je objednatel

oprávněn od smlouvy odstoupit.



7) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než
60 kalendářních dní.

8) Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s 30 denní výpovědní lhůtou, která
počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je
zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele
vážně ohroženy.

9) Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká
zejména nároku na náhradu škody, SmlUVIÚ pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek IX.
Záruka a sankce za její nedodržení

1) Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od
data předání díla objednateli. Zhotovitel tedy garantuje, že si dílo v této záruční době zachová
smluvené a obvyklé vlastnosti a že bude po uvedenou dobu způsobilé ke smluvenému účelu. V 
záruční době je zhotovitel povinen, bude-li to možné, odstranit na své náklady a odpovědnost
vady nahlášené objednatelem, a to nejpozději do 30 pracovních dnů.

2) Reklamace vad musí být provedena písemně.
3) Zhotovítel se zavazuje odstranit reklamované vady ve lhůtě třiceti (30) dnů od doručení

reklamace objednatele. Nebude-li to možné, bude postupováno podle příslušných ustanovení
občanského zákoníku,

ČlánekX.
Ostatní ujednání

1) Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb dle
této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to
zejména ze strany Ministerstva kultury ČR, územních finančních orgánů, Nejvyššího
kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích
osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.

2) Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písmo e) zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení

1) Tato smlouva nabývá platnosti a dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv.

2) Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.
3) Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
4) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovítel.
5) Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje

obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí mámy veškeré skutečnosti, jež jsou
pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují SmluVIÚ strany k této smlouvě
své podpisy.
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prof. PhDr. Jiř . Malíř, CSc.,
předseda spolku


