
 

Smlouva o dílo 

k č. j. objednatele: 694/2016 

 
uzavřená mezi 

 

OBJEDNATEL: 

Východočeské muzeum v Pardubicích 

se sídlem:  Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice 

Zastoupené:  ředitelem muzea Mgr. Tomášem Libánkem 

IČ:   14450542 

DIČ:   CZ14450542 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Pardubice 

Číslo účtu:  26534561/0100 

Kontaktní telefon: 773 819 212 (PhDr. Jan Jílek PhD.) 

 

a 

 

ZHOTOVITEL: 

ZEMĚMĚŘIČSKÁ KANCELÁŘ – ING. JIŘÍ NĚMEC 

se sídlem:  Palackého náměstí 27 Kostelec nad Orlicí 517 41 

Zastoupená:   Ing. Jiří Němec 

IČ:       44413513 

DIČ:       CZ6106051622 

Bankovní spojení:       Komerční banka 

Číslo účtu:  78-8936520237/0100 

Kontakt:  kostelec@zememerici.cz 

  

I. 

PŘEDMĚT DODATKU 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele digitalizaci terénní dokumentace - 166 

archeologických objektů z výzkumu Slepotice, pískovna. 

 

 

II. 

ZPŮSOB REALIZACE DÍLA 

 

1. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce provede podle pokynů PhDr. Jana Jílka PhD. 

2. Zhotovitel předá dílo v digitální podobě na dvou CD nosičích a to v digitálních formátech PDF, TIF, 

DGN, DWG a DXF. 

 

 

III. 

DOBA PLNĚNÍ 

 

Strany se dohodly, že zhotovitel je povinen provést práce dle čl. I. v těchto termínech: 

 

Termín realizace:  

zahájení prací:  1. 11. 2017  

ukončení prací: 21. 11. 2017  

 

 

IV.  

Cena a platební podmínky 

 

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy nepřekročí částku 58  500,- Kč (bez DPH), slovy 

padesát osm tisíc pět set korun českých. 

  



 

2. Platebním dokladem je faktura s veškerými zákonem stanovenými náležitostmi. Termín splatnosti 

je 15 dní ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. 

 

V. 

Závěrečná ustanovení 

 

 

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě a její obsah 

je pro ně srozumitelný. 

2. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku a dalšímu obecně závaznými předpisy. 

3. Případné změny a doplňky této smlouvy mohou být pouze písemné a po jejich podpisu 

oběma stranami se stávají nedílnou součástí této smlouvy. 

4. Smluvní strany se dohodly, že Východočeské muzeum v Pardubicích bezodkladně po 

uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného 

Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy město bezodkladně informuje druhou 

smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv 

jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.  

5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 

504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).  

6. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, 

číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se mluvní strany se dohodly, že 

smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se mluvní strany dohodly, že smlouva bude 

uveřejněna bez podpisů.  

7. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala 

osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají 

uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje/neposkytuje (zhotovitel nehodící se 

škrtne) zhotovitel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v 

registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je 

poskytnut dobrovolně.  

8. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá 

smluvní strana. 

9. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a 

účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany podpisem této dohody 

stvrzují, že její obsah podrobně znají a souhlasí s ní. Smlouva je jim srozumitelná a byla 

podepsána svobodně, bez nátlaku ani v tísni či za jinak nevýhodných podmínek. 
 

 

 

V Pardubicích dne 1. 11. 2017 

 

za objednatele 

 

 

 

 

 

……………………………………. 

Východočeské muzeum v Pardubicích 

Mgr. Tomáš Libánek, ředitel 

 

V Praze dne 1. 11. 2017 

 

za zhotovitele 

 

 

 

 

 

……………………………………….   

Ing. Jan Němec 

ZEMĚMĚŘIČSKÁ KANCELÁŘ 

  
 

 

 

 

 

 


