
Smlouva o dílo
(uzavřená podle OZ č. 89/2012 Sb. v platném znění).

Článek 1 
Smluvní strany

1. Objednatel:

Moravské zemské muzeum
sídlem Zelný trh 6, 65937 Brno
IČ:00094862,DIČ:CZ00094862
zast: Mgr. Jiřím Mitáčkem, Ph.D., generálním ředitelem
osoba pověřená k věcnému plnění ze smlouvy: Mgr. Eva Pánková

(dále jen "objednatel" nebo "MZM")

2. Zhotovítel:

Ing. Jaroslav Pospíšil
sídlem Loosova 6,63800 Brno
IČ: 68597819, DIČ: CZ411024436
Č.ú.:KB

(dále jen .zhotovitel")

Článek 2
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy (dále jen Smlouva) je závazek zhotovitele na vlastní náklady a
nebezpečí provést pro objednatele dílo, specifikované v čl. 2.2. a závazek objednatele zaplatit
zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.

2.2. Dílem dle této Smlouvy se rozumí zhotovení 100 ks medailí k 200. výročí založení
Moravského zemského muzea o průměru 60mm v postříbřeném tombaku, balených v etui, dle
modelů vytvořených akad. sochařem Miroslavem Kováříkem.

2.3. Dílo musí být provedeno tak, aby splnilo účel této Smlouvy, kterým je zajištění pamětních
medailí do zahájení hlavních oslav 200. výročí založení MZM a možnost jejich včasné
prezentace veřejnosti, a vykazovalo standardní vlastností požadované pro díla tohoto druhu.
Zhotovitel prohlašuje, že je mu předmět díla dobře znám.

Článek 3

Doba a místo plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést, dokončit a řádně předat dílo uvedené
v čl. 2 této Smlouvy nejpozději do 6. 9. 2017. Zhotovíte I je oprávněn předat dílo i před
sjednaným termínem plnění.

3.2. Sádrové modely líce a rubu medaile, vytvořené akad. Sochařem Miroslavem Kováříkem, obdrží
zhotovitel od objednatele do 3 pracovních dnů od uzavření této Smlouvy.

3.3. Předáním díla se rozumí předání a převzetí řádně dokončeného a úplného díla jako celku.
Dohodnutým místem předání a převzetí díla je sídlo objednatele, tj. Zelný trh 6, Brno. O
předání a převzetí díla bude sepsán písemný předávací protokol podepsaný oběma smluvními
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stranami. Objednatel dílo není povinen převzít, pokud nebude zhotoveno v souladu s čI. 2 a v
požadované kvalitě, nebude-li kompletní nebo nebudou současně dodány doklady a dokumenty,
které jsou k užívání díla nezbytné.

3.4. Objednatel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost k řádnému splnění díla ze strany
zhotovitele, zejména dle předchozího telefonického nebo mailového vyrozumění zajistit
přítomnost osoby kompetentní k převzetí plnění na sjednaném místě v rámci běžné pracovní
doby, nebude-li předem dohodnuto jinak.

Článek 4
Cena díla

4.1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této Smlouvy objednatel
zaplatí zhotoviteli cenu díla 124.000,- Kč (slovy: stodvacettisíckorunčeských). Zhotovitel není
plátcem DPH.

4.2. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé
zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla (včetně spotřebovaného materiálu, daní
a dalších poplatků, nákladů na dopravu apod.).

4.3. Cena díla bude zaplacena na základě faktury vystavené zhotovitelem, jejíž přílohou bude
oboustranně podepsaný písemný předávací protokol o převzetí řádně provedeného a
dokončeného díla bez vad a nedodělků, se splatností nejméně 14 dnů ode dne doručení faktury.

4.4. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

Článek 5
Plnění dna

5.1. 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 zhotovíte! 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 a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám
vznikly.

5.2. 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.

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

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

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

Článek 6
Sankční ujednání

6.1. Obě smluvní strany se dohodly, že:

6.1.1. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý
~ den prodlení s dokončením díla v termínu dohodnutém v čI. 3. této Smlouvy;
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6.1.2. objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den
prodlení s placením ceny díla v termínu dohodnutém v čI. S. této Smlouvy.

6.2. Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou u zhotovitele na jeho
adrese pro doručování. Zhotovitel je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od
doručení této výzvy.

6.3. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel bez ohledu na to, vznikla-li objednateli škoda. Náhrada škody
je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

Článek7
Závěrečnáustanovení

7.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této Smlouvy, se
řídí právním řádem České republiky.

7.2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním,
výslovně nazvaným dodatek ke Smlouvě podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými
zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu Smlouvy nepovažují.

7.3. Smluvní strany sjednaly, že doručování se provádí na doručovací adresy uvedené
v čl. 1. této Smlouvy, a to prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní
služba), nebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního přepisu,
doporučeně s dodejkou, nebo osobně proti potvrzení o převzetí. V případě, že smluvní strana
odmítne doručovanou zásilku převzít, platí den odmítnutí převzetí za den doručení. V případě,
že smluvní strana nevyzvedne zásilku v úložní době u držitele poštovní licence, má se za to, že
zásilka byla doručena třetím dnem od uložení, a to i když se smluvní strana o uložení
nedozvěděla.

7.4. V případě změny sídla, místa podnikání, nebo doručovací adresy zhotovitele je zhotovitel
povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit objednateli. Pokud objednatel tuto povinnost
nesplní, platí pro doručování písemností adresa uvedená v čl, 1. této Smlouvy.

7.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu této Smlouvy objednatelem v souladu s platnými
právními předpisy, zejména zák. č. 340/20 I S Sb., o registru smluv.

7.6. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
nejdříve dnem vložení do registru smluv.

7.7. Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž obdrží 2 výtisky objednatel a 1 výtisk
zhotovitel,

7.8. Na důkaz souhlasu se zněním celé této Smlouvy připojují obě smluvní strany své podpisy.

V Brně dne 04 -08- 2017
V Brně dne. 7, ... ~ .. : .~~7.. 

Za objedu Zazhor---~----------

Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.
generální ředitel

J( Moravské zem~elllll1_ilIISk' k' 1"JUT e zems e muzeum 
659 37 Bmo, Zelny trh 6 
IC: 00094662, DIC: CZ00094862 
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Zdůvodnění
Pan Ing. Jaroslav Pospíšil, sídlem Loosova 6,63800 Brno, je na základě provedeného šetření
v současné době jediným producentem medailí v dostupném okruhu, způsobilým zhotovit
medaile k příležitosti 200. výročí založení Moravského zemského muzea v souladu
s požadavky muzea a požadavky na medaile dle návrhu akad. sochaře Miroslava Kováříka,
vybraného ve spolupráci s vedoucí Oddělení numismatiky Moravského zemského muzea
Mgr. Dagmar Grossmannovou, Ph.D.


