
SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

1. Smluvní strany:

1.1 Dodavatel: DRAKON dum reklamy s. r. o.
se sídlem Havlíčkova 16, Plzeň, PSČ 301 37
IČO: 264 00 979 DIČ: CZ26400979
zastoupená Ing. Jiřím Prachovským, jednatelem společnosti (tel.:
mail:
Zapsaná obchodním rejstříkem vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 
17865

1.2 Odběratel: Technologie Hlavního města Prahy, a.s.
se sídlem: Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2 
IČO: 25672541
zastoupená: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva a Ing. Tomášem Novotným, 

místopředsedou představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
5402

2. Předmět smlouvy:

2.1 Dodavatel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k realizaci grafických služeb a dodávek dílčích 
reklamních prací pro odběratele dle jednotlivých příloh, které budou nedílnou součástí této smlouvy. 
Dodavatel se zavazuje pro odběratele poskytovat komplexní škálu služeb dle předmětu jeho činnosti.

2.2 Odběratel se zavazuje předat dodavateli veškeré informace a podklady, potřebné k zajištění činností dle 
čl 2.1 této smlouvy tak, aby mohl dodavatel dodržet smluvené termíny realizace jednotlivých dodávek.

2.3 Dodavateli vzniká nárok na zaplacení ceny dle čl.4.1 této smlouvy. Při realizaci předmětu činnosti se 
dodavatel řídí zadáním a předanými podklady od odběratele, za jejichž věcnou správnost nenese dodavatel 
odpovědnost. Dodavatel odpovídá za správnost přenesení podkladů do jednotlivých částí kampaně, což bude 
odběratelem potvrzeno korekturou.

2.4 Pro dílčí dodávky prací bude vždy zpracován dílčí návrh a cenová nabídka. Vystavení objednávky na 
nabízené služby a zboží je považováno za potvrzení této nabídky.

2.5 Na základě této smlouvy provede Dodavatel na základě zadání od Odběratele zejména: :
i. Zpracování grafického návrhu Značky - Logotypu společnosti včetně udělení licence k výhradnímu 

využití a návrhy sloganu (cca 2-3 týdny);
ii. Základní manuál (logo, typografie, písmo, negativ, pozitiv, ČB, barva ) (cca 1 týden od ukončení 

aktivit předchozího bodu);
iii. Rozšířený manuál, obsahující merkantilní tiskoviny, všechny typy elektronických nástrojů (včetně 

podpisů do emailu), vizitky, navigační systém pro kanceláře, označení budov, branding vozového 
parku, firemní oblečení pracovníků v terénu, POS materiály pro exekutivní práci;

iv. Koncept image fotografií pro marketingové účely a koncepce strategického marketingu pro činnost 
Odběratele;

v. Další služby dle aktuálních potřeb Objednatele.
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2.6 Ke všem výstupům vzniklým na základě této smlouvy (zejména k logům, sloganům, korporátním 
vizuálúm apod.) poskytuje dodavatel automaticky neomezená výhradní užívací práva, licence je součásti 
honoráře za grafický návrh. Odběratel s výstupy může libovolně nakládat a upravovat je dle vlastních 
potřeb.

2.7 Dodavatel poskytuje odběrateli neomezená práva k registraci loga společnosti jako ochranné známky, 
případně jakýchkoliv jiných výstupů vzniklých na základě této smlouvy, pokud o to odběratel projeví zájem.

2.8 Veškeré výstupy dodané na základě této smlouvy budou poskytnuty v editovatelných souborech, 
s kterými může odběratel dle potřeby volně nakládat.

v
3. Cas a místo plnění:

3.1 Jednotlivé termíny plnění budou uvedeny v jednotlivých přílohách. Dodavatel se zavazuje tyto 
dodržovat s ohledem na provázanost jednotlivých nástrojů propagace a s ohledem k bodu 8.1 této smlouvy.

3.2 Jednotlivé výroby budou objednávány postupně a budou taktéž dodávány. Termíny dodání budou 
sděleny a ujednány vždy před zahájením realizace (např. tiskoviny).

3.3 Doba spolupráce mezi oběma stranami na základě této smlouvy je od podpisu této smlouvy na dobu 
neurčitou. V případě výpovědi kterékoli stran viz. odst. 6 jsou smluvní strany povinny dokončit 
rozpracované obchodní případy, včetně úhrady nezaplacených faktur. Tato smlouva není smlouvou výhradní 
a odběratel může uzavírat smlouvy na dodávky reklamních služeb i s jinými partnery.

4. Cena předmětu smlouvy:

4.1 Ceny jednotlivých dodávek budou stanoveny předem jako maximální přípustné, přičemž výsledné ceny 
k fakturaci budou kalkulovány na základě skutečně odpracovaných počtů hodin a hodinových sazeb a nesmí 
překročit maximální výši přípustné ceny stanovené předem. Skutečně odpracované hodiny budou obsahovat 
veškeré účelně vynaložené úkony dodavatele, podrobněji popsané v dílčích nabídkách, potřebné k realizaci 
předmětu činnosti viz 2.1, včetně dopravy, agenturního honoráře apod.

4.2 Jednotlivé ceny kreativních prací budou vyčísleny dle honorářového řádu dle jednotlivých zakázek 
včetně speciální ceny pro klienta v každé z nabídek samostatně.

4.3. Ceny drobných DTP prací budou vyúčtovány měsíčně dle skutečně odpracovaných hodin, vždy na 
konci kalendářního měsíce v jedné částce. Cena za hodinu DTP práce bude účtována

4.4 Ceny produkčních prací budou vyúčtovány měsíčně dle skutečně odpracovanýcMiodin^ždy na konci 
kalendářního měsíce v jedné částce. Cena za hodinu produkční práce bude účtována

4.5 Pro objem dodávek specifikovaným odst. 2.5 se vyhrazuje maximální limit 300.000,- Kč bez DPH.

4.6. Žádná z cen neobsahuje DPH v zákonné výši.

5. Platební podmínky:

5.1 Platby budou prováděny na základě faktur vystavených dodavatelem se splatností 30 dní.
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5.2 Platby jednotlivých dlouhodobých, (např. mediálních) kampaní, budou fakturovány vždy podle předem 
odsouhlaseného platebního kalendáře. Platby dílčích produkčních, grafických a DTP prací budou účtovány 
vždy na počátku kalendářního měsíce za předchozí měsíc na základě odsouhlaseného objemu prací v období 
realizovaném.

5.3 Platby za dodávky jednotlivých dílčích plnění budou fakturovány po dodání díla na základě vystaveného 
akceptačního protokolu ze strany odběratele.

6. Odstoupení od smlouvy:

6.1 Odstoupení dodavatelem je možné v případě porušování této smlouvy Odběratelem, zejména nedodržení 
platebních podmínek v ČI. 5.

6.2 Odstoupení od smlouvy odběratelem je možné bez udání důvodů. V případě ukončení platnosti smlouvy 
dodá dodavatel rozpracované zakázky a vzniká mu nárok na úhradu smluvní ceny.

7. Smluvní pokuta:

7.1 Obě strany se dohodly, že v případě odstoupení odběratele od realizace jednotlivých dodávek z důvodů 
jiných než z pochybení dodavatele, uhradí objednatel dodavateli 10 % z ceny nerealizovaného předmětu 
(objemu) smlouvy.

7.2 Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě 0,1 % (slovy desetina procenta) z fakturované částky, 
kterou zaplatí dodavatel odběrateli za každý den prodlení úhrady, o který se dodávka opozdila oproti 
termínu stanoveném touto smlouvou, krom případů uvedených v čl. 8.1. Uplyne-li od dodání více než jeden 
měsíc, může odběratel požadovat za prodlení dodávky smluvní pokutu ve výši 5 % od následného měsíce po 
uplynutí této doby.

7.3 Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě 0,1 % (slovy desetina procenta) z fakturované částky, 
kterou zaplatí odběratel dodavateli za každý započatý den prodlení úhrady jednotlivých plateb dle čl. 5. 
Uplyne-li po splatnosti více než jeden měsíc, může dodavatel požadovat za prodlení platby smluvní pokutu 
ve výši 5 % ceny od následného měsíce po uplynutí této doby.

8. Zbavení odpovědnosti:

8.1 Dodavatel se zbavuje odpovědnosti v případech, kdy neplnění předmětu smlouvy bylo způsobeno vyšší 
mocí v průběhu realizace díla.

9. Doba trvání smlouvy:

9.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
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9. Závěrečná ustanovení:

\

9.1 Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla 
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravdivé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

9.2 Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž obě strany obdrží po jednom paré, která mají 
platnost originálu.

Ing. Tomáš Novotný - místopředseda 
představenstva
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