
Středočeský kraj, Krajský úřad, 

České muzeum stříbra, příspěvková organizace 

 

Smlouva o dílo č. 44/00342246/2017 
 

 

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA, příspěvková organizace 

se sídlem:  Barborská 28, 284 01 Kutná Hora 

zastoupené:  ředitelkou PhDr. Světlanou Hrabánkovou 

IČO:  00342246 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

  

TRITON – restaurátorský ateliér 

se sídlem: Na Můstku 6, 110 00 Praha 1 

zastoupený: jednatelkou PhDr. Jankou Šiňanskou 

IČO:  11211407 

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších právních předpisů, v platném znění, tuto smlouvu o dílo jako nedílnou součást 

Smlouvy o fyzickém předání sbírkového předmětu číslo 43/00342246/2017. 

 

 

Článek I. 

 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: 

Restaurování sbírkového předmětu evid. č.:  

- 1/2016 – monoxyl 

 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo postupem odpovídajícím profesionálním metodám 

restaurování uměleckohistorických předmětů. 

 

 

Článek II. 

 

Kontrola provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje za účelem kontroly provádění díla předvést objednateli  

v dohodnutém termínu průběžný výsledek své činnosti. 

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této 

smlouvy, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo 

řádným způsobem. 

 

 

 

 



Článek III. 

 

Čas a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 31. 12. 2018. 

2. Zhotovitel předá dílo v místě objednavatele díla. 

3. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, 

které objednatel potřebuje k užívání díla, především úplnou restaurátorskou zprávu, 

včetně podrobné fotodokumentace fyzického stavu sbírkového předmětu před 

zásahem, během jeho průběhu a po jeho skončení. 

 

 

Článek IV. 

 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené a dokončené dílo. 

2. Objednatel se zavazuje provést prohlídku předaného díla nejpozději do 5 pracovních 

dnů ode dne jeho předání a v této lhůtě oznámit zhotoviteli případné výhrady 

k předanému dílu. 

a) Pokud objednatel v uvedené lhůtě oznámí zhotoviteli, že nemá výhrady, nebo 

žádné výhrady neoznámí, má se za to, že objednatel dílo akceptuje bez výhrad a že 

dílo převzal.  

b) Pokud objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, pro které dle jeho názoru 

nelze dílo užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, oznámí zhotoviteli, že dílo 

odmítá. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo nepřevzal. 

3. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla.  

Nepřevzaté dílo vrátí objednatel zpět zhotoviteli, který vady na své náklady 

v dohodnutém termínu odstraní. 

4. O předání díla se sepíše předávací protokol. 

 

 

Článek V. 

 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení 

díla potřeba. 

2. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. 

3.  Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré škody a náklady, které vzniknou 

objednateli při provádění díla zhotovitelem nebo v souvislosti s jeho prováděním. 

 

 

Článek VI. 

 

Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána v konečné maximální výši: 57 000,- Kč 

(slovy padesátsedmtisíc korun českých). Objednatel neposkytuje zálohy. 

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu po předání díla za předpokladu, že podle 

článku IV. této smlouvy je dílo akceptováno bez výhrad a zhotovitel řádně splnil další 

závazky vyplývající z této smlouvy. 

3. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 14 dnů od vystavení. 



Článek VII. 

 

Odpovědnost zhotovitele za vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 5 let od předání bezvadného 

díla. Záruční doba běží od dne předání a převzetí díla v souladu s článkem IV. této 

smlouvy. 

2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady související s provedením 

díla – restaurováním, kterou mělo dílo při předání a převzetí, nebo kterou objednatel 

zjistil kdykoli během záruční doby. 

3. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady 

díla uplatňuje. 

 

 

Článek VIII. 

 

Vlastnické právo a právo užití 

1. Objednatel nabude vlastnické právo k veškerým výstupům, které vzniknou realizací 

předmětu smlouvy, okamžikem předání a zaplacení převzatého díla v souladu 

s článkem IV. této smlouvy. 

2. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle 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, získává 

objednatel veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se 

k  dílu, a to v rozsahu nezbytném pro jeho řádné užívání po celou dobu trvání 

příslušných práv. 

 

 

Článek IX. 

 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody 

1. V případě, že zhotovitel nepředá dílo v dohodnutý čas na dohodnutém místě, zavazuje 

se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za dílo včetně DPH 

za každý den prodlení. 

2. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

 

 

Článek X. 

 

Pojištění 

1. Smluvní strany se dohodly, že na Předmět díla definovaný v článku I. této smlouvy, 

včetně přepravy od a k objednavateli zhotovitel zajistí pojištění ve výši 50 000,- Kč 

(slovy padesáttisíc korun českých). 

 

 

Článek XI. 

 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem 

nebo touto smlouvou. 



2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli 

svoji povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo 

je proti němu zahájeno insolvenční řízení. 

 

 

Článek XII. 

 

Závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit Předmět díla definovaný v článku I. této smlouvy 

třetí straně bez souhlasu objednatele. 

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných 

dodatků a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost 

originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 

4. Zhotovitel je povinen doložit právní povolení opravňující ho k provedení Předmětu 

díla definovaného v článku I. této smlouvy v podobě kopie živnostenského listu nebo 

výpisu z obchodního rejstříku, které nebudou starší 30 dní. 

5. Smlouvu je půjčovatel povinen zveřejnit v registru smluv:  ANO  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy a že ji uzavřely  

na základě svobodné a vážné vůle. 

 

 

 

Kutná Hora      Kutná Hora 

 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

 

………………………………   ……………………………… 

PhDr. Světlana Hrabánková    PhDr. Janka Šiňanská 

ředitelka ČMS      jednatelka a restaurátorka 


