
 

 
SMLOUVA O DÍLO 

č. objednatele … 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění 

 
 

„I malé je krásné – brožura Drobné památky na 
Trutnovsku“ 

I. SMLUVNÍ STRANY 

I.1. Objednatel: město Trutnov 
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16  Trutnov 
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16  Trutnov 

IČO:  00278360 
DIČ:  CZ00278360 

zastoupený ve věcech smluvních:  
Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města 

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 
Ing. Miroslavem Francem, vedoucím odboru rozvoje města (tel. 499 803 371), 
franc@trutnov.cz. 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov 
Číslo účtu: 124601/0100 

I.2. Zhotovitel: Tiskárna Pratr a. s.  
Sídlo: Náchodská 524, 541 03 Trutnov 
Adresa pro doručování: Náchodská 524, 541 03 Trutnov 

IČO: 27497674 
DIČ: CZ27497674 

zastoupený ve věcech smluvních: 
Elena Fajfrová, předsedkyně představenstva 
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 
Věra Jebavá, obchodní zástupce (tel. 737 278 934) 
E-mail: vera.jebava@pratr.cz 

Bankovní spojení: UniCredit Bank 
Číslo účtu: 2113410849/2700 

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy 
zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít. 
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

II.1.  Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve 
sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. II. odst. 2 (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je 
rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádné a včas zhotovené a předané dílo 
sjednanou cenu. 

 
II.2. Specifikací předmětu díla je dodání barevné čtyřjazyčné brožury  o nákladu 3.000 ks 
k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „I malé je krásné – brožura Dorbné památky 
na Trutnovsku“, reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000405 financované z z prostředků 
EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis, Program Interreg V-A Česká republika 
– Polsko, Fond mikroprojektů v souladu s níže uvedenými požadavky objednatele. 
 
Specifikace brožur 
- formát brožury 240 mm výška x 210 mm šířka 
- počet stran 104 + 4 stránky obálka 
- materiál obálky 300 g křída mat 
- materiál vnitřku brožury 130 g print 
- barevnost 4/4 
- vazba lepená PUR V2 – vazba na delší straně tj. 240 mm 
 
Další specifikace 
1. strana obálky lamino mat 1/0 + parciální UV lak cca 30 % 
2. strana obálky – krátký popis 2 fotografií z 1. strany obálky 
3. strana obálky – krátká informace o projektu, 2 x QR kód 
4. strana obálky – Název a registrační číslo projektu, logo projektu 
předsádka – přední bez potisku 
předsádka – zadní tiráž 
 

• Grafická příprava 
- podklady (texty, fotografie a mapy poskytne zadavatel) 
- rozložení textů, fotografií a 11 ks map do brožury – texty ve všech jazykových verzích jsou 
rozloženy a přiřazeny na jednotlivé stránky, fotografie je nutné přizpůsobit rozložení textu na 
stránce. 
- grafický návrh včetně sazby a grafických korektur – rozložení textu a vložení fotografií na 
jednotlivé stránky 
- grafický návrh obálky a jednoho listu brožury a fotografií uvnitř je připraven zadavatelem – 
v případě vnitřní části brožury se nejedná o definitivní verzi (viz příloha č. 3) 
- příprava tiskových dat pro tisk včetně nátisku 
- na každé stránce barevné odlišení (pruh 1 cm na vnější straně stránky) oblastí, kde se 
památky nacházejí (viz. názvy kapitol). 
 
• Kompletace brožury a mapy 
- zadavatel zajistí dodání složených map (rozložená mapa vel. 680 x 480 mm, složená 195 x 
205 mm) 
- zhotovitel zajistí kompletaci brožury a mapy (vložení mapy do brožury) a následné zabalení 
brožur do folie po cca 25 ks. 

II.3. Dílo bude zpracováno postupně v jednotlivých fázích v souladu se zadávací 
dokumentací: 1. fáze – grafické zpracování, 2. fáze – zhotovení 1 ks prototypu, 3. fáze – tisk 
brožur, 4. fáze vložení map.  
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III. ZPŮSOB A TERMÍN ZHOTOVENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ DÍLA 

III.1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých 
nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré 
jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů 
objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele 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. 

III.2. Každou fázi dle čl. II.3. musí objednatel odsouhlasit, zda výstup jdnotlivé fáze odpovídá 
požadavkům stanoveným v této smlouvě, tzn. zhotovitel nesmí v další pokračovat bez 
předchozího souhlasu objednatele. 

III.3. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není 
zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám. 

III.4. Místem dodání a předání díla je Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 01 
Trutnov. 

III.5. Zhotovitel doručí dílo na adresu objednatele v termínu nejpozději do 15.12.2017. 

III.6. Předání a převzetí díla bude zhotovitelem doloženo předávacím protokolem ve dvou 
vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom vyhotovení. 

III.7. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně 
v souladu se specifikací díla dle čl. II.2. smlouvy a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém 
případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději 
do 5 pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí 
výše uvedená ustanovení tohoto článku. 

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši: 
• Cena bez DPH: 156.000,- Kč 
•  DPH:   23.400,- Kč 
• Cena vč. DPH: 179.400,- Kč 

 
IV.2. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje veškeré výlohy, výdaje a náklady 
vzniklé zhotovitele v souvislosti s plněním díla po celou dobu jeho trvání. 
 
 
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
V.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu na základě 
daňového dokladu vystaveného dodavatelem po převzetí díla objednatelem.  
 
V.2. Splatnost daňového - účetního dokladu je stanovena na 30 kalendářních dní ode dne 
doručení objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka 
prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. 
 



 
 

4 

V.3. Daňový doklad musí mít veškeré náležitosti podle obecně závazných právních předpisů. 
Daňový doklad musí být opatřen číslem projektu a celým názvem projektu - „I malé je krásné 
– brožura Drobné památky na Trutnovsku“, reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000405. 
Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad, pokud 
neobsahuje náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje s tím, že doba splatnosti nové 
(opravené) faktury začíná běžet ode dne jejího doručení zadavateli. Opravený daňový doklad 
bude vystaven s novým termínem splatnosti.  
 
V.4. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její 
části. 

VI. SMLUVNÍ POKUTY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

VI.1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného předmětu plnění 
této smlouvy ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí ze strany objednatele z důvodů vad (v 
tom i nedostatečné kvality) nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení.  

VI.2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané 
lhůtě splatnosti zákonný úrok z prodlení za každý den prodlení.  

VI.3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti kalendářních dnů ode dne 
jejich uplatnění.  

VI.4. 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.  

VI.5. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na 
odstoupení od této smlouvy, 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.   
 
VI.6. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že  
a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;  
 
b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k 
úhradě nákladů insolvenčního řízení;  
 
c) zhotovitel vstoupí do likvidace.  
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VI.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, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.  

VII. ZÁRUKA A SANKCE ZA JEJÍ NEDODRŽENÍ 

 VII.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí 24 měsíců a dnem 
rozhodným pro její počátek je den převzetí díla.  

VII.2. Reklamace vad musí být provedena písemně. V reklamaci musí být vady popsány. 
Zhotovitel bezodkladně navrhne a projedná s objednatelem způsob odstranění vad.  

VII.3. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady ve lhůtě třiceti dnů od doručení 
reklamace objednatele.   
 
VIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

VIII.1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní českým 
právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a 
účinném ke dni, ve kterém uplynula lhůta pro podání nabídek k veřejné zakázce. Tuto 
smlouvu lze změnit jen písemným dodatkem. 

VIII.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v objednatelově 
evidenci smluv, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném a účinném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, 
předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Zhotovitel rovněž 
výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna objednatelem na jeho profilu 
zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní 
tajemství. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

VIII.3. Zhotovitel je srozuměn a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), v platném a účinném znění, provedly finanční kontrolu závazkového 
vztahu vyplývajícího z této smlouvy s tím, že zhotovitel se podrobí této kontrole a bude 
působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona. 

VIII.4. Smlouva o dílo se uzavírá ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a 
zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Tato smlouva o dílo je uzavřena a nabývá platnosti převzetím 
oboustranně podepsané smlouvy poslední ze smluvních stran. 

VIII.5. Smlouva se uzavírá na základě usnesení porady vedení města Trutnova  č. 2017-
287/18 ze dne 03.10.2017. 

 

V Trutnově dne: ……………………. V ………….. dne: ……………………. 

 ……………………. ……………………. 
 Město Trutnov Tiskárna Pratr a. s. 
Mgr. Ivan Adamec, starosta města Elena Fajfrová, předsedkyně představenstva 


