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Smlouva o dílo 

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., (dále jen "Občanský zákoník") 
 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 
 
Tiskárna Libertas, a.s. 
se sídlem: Drtinova 557/10, Praha 5, PSČ: 150 00 
IČ: 25678990 
DIČ: CZ25678990 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5451 
zastoupená Ing. Miroslavem Vyštejnem, členem představenstva a Martinem Daňkem, pověřeným 
vedením firmy 
(dále jen „zhotovitel“)  
 
a 
       
Institut umění – Divadelní ústav 

se sídlem: Celetná 17, 110 00 Praha 1 
IČ: 00023205 
DIČ:  CZ 00023205 
příspěvková organizace Ministerstva kultury 
zastoupená Ing. Pavlou Petrovou, ředitelkou  
(dále jen „objednatel") 
 
(zhotovitel a objednatel společně dále jen „smluvní strany“) 
 
 

tuto smlouvu o dílo: 
(dále jen „smlouva“) 

  

I. Předmět smlouvy 

I.1 Zhotovitel se tímto zavazuje zhotovit a objednateli dodat tiskové dílo (dále jen „dílo“), jehož 
podrobná technická specifikace je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „Specifikace“).  

 
I.2 Specifikace dále obsahuje tyto parametry týkající se zhotovení díla: 

- cena díla 
- termíny zhotovení a dodání díla 
- termíny pro dodání podkladů pro zhotovení díla 
- způsob balení, 
- určení, zda dopravu zajišťuje zhotovitel či objednatel, 
- v případě, že přepravu zajišťuje zhotovitel, identifikace místa dodání, 
- v případě, že přepravu zajišťuje zhotovitel, cena dopravy. 

 
I.3 Objednavatele se zavazuje zhotovené dílo převzít a včas zaplatit cenu sjednanou podle této 

smlouvy. 
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I.4 Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP"), které 
tvoří přílohou č. 2 této smlouvy a jejichž aktuální znění je zveřejněno i na webových stránkách 
zhotovitele www.tiskneme.cz. Zhotovitel je oprávněn znění těchto VOP jednostranně měnit, 
přičemž o změnách bude vždy objednatele informovat prostřednictvím e-mailu a objednatel je 
oprávněn v případě nesouhlasu takovéto změny VOP odmítnout ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení 
oznámení o změně. V takovém případě budou pro objednatele platit VOP platné před oznámením 
změny. V případě rozporu mezi ujednáními této smlouvy a VOP, platí úprava obsažená v této 
smlouvě. 
 

I.5 Jakoukoliv změnu vlastního textu této smlouvy lze provést jen na základě písemného dodatku 
této smlouvy podepsaného oběma smluvními stranami, nicméně změny Specifikace je možné 
provést i prostřednictvím e-mailu, pokud z e-mailové komunikace bude zcela jednoznačně 
vyplývat souhlas obou smluvních stran s navrženou změnou uvedené přílohy či jejího obsahu. 

 
 

II.  Dodací podmínky a termíny předání díla 
 
II.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v termínu uvedeném ve Specifikaci a objednatel se ve lhůtě 

stanovené ve Specifikaci zavazuje předat zhotoviteli úplné a správné výrobní podklady v kvalitě 
použitelné pro řádné zhotovení díla.  

 
 
II.2 Místem plnění (dodání) se rozumí distribuční místo uvedené ve Specifikaci. Není-li 

ve Specifikaci místo plnění uvedeno, je místem plnění provozovna zhotovitele na adrese 
XXXXX. 

 
II.3 Zhotovitel splní svoji povinnost provést a dodat dílo: 

a) jeho předáním objednateli nebo dopravci objednatele na adrese provozovny zhotovitele, 
v případě, že přepravu zajišťuje objednatel;  

b) předáním v místě plnění uvedeném ve Specifikaci, v případě, že přepravu díla zajišťuje 
zhotovitel. 

 
II.4 Nezajistí-li objednatel převzetí díla z provozovny zhotovitele (je-li místem plnění) a dílo bude 

v provozovně uskladněno po dobu min. 60 dnů, nebo nebude-li dílo mimo provozovnu 
zhotovitele převzato (viz. čl. III. odst. 4. a 5. VOP), a smluvní strany se v těchto případech 
nedohodnou jinak, dává tímto objednatel zhotoviteli výslovný souhlas a uděluje mu plnou moc 
k tomu, aby zhotovitel vyrobené dílo sám prodal třetí osobě nebo jiným způsobem zlikvidoval.  

 
 

III. Cena a platební podmínky 
 
III.1 Celková cena díla je stanovena ve Specifikaci, která je nedílnou součástí této smlouvy. Změna 

ceny je možná pouze na základě souhlasu obou smluvních stran. Před zahájením provádění díla 
poskytne objednatel zhotoviteli zálohu 50% z ceny díla bez DPH ve výši 204 360,- Kč (slovy: 
dvě_stě_čtyři_tisíce_tři_sta_šedesát Kč), jejíž uhrazení je podmínkou pro zahájení výroby díla. 

 
III.2 V ceně díla jsou obsaženy náklady na dopravu.  
 
III.3 Po dodání díla či jeho jakékoliv dokončené části zhotovitel vystaví bez zbytečného odkladu 

běžný daňový doklad (fakturu) znějící na výši sjednané ceny příslušného díla dle Specifikace a 
případných odsouhlasených víceprací, dále nákladů na přepravu, palety a DPH dle aktuální sazby, 
případně provede vyúčtování již uhrazených záloh a zbývajících nároků. 

 

http://www.tiskneme.cz/�
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III.4 Splatnost faktur a zálohových faktur je sjednána na 14 dní ode dne vystavení.  
 
III.5 Neuhradí-li objednatel kteroukoliv fakturu či zálohovou fakturu v termínu splatnosti, je zhotovitel 

oprávněn postupovat v souladu s čl. IV. odst. 5 VOP, tzn. nezahájit či pozastavit výrobu jakékoliv 
dalšího díla, nebo dílo nepředat. 

 
III.6 Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu okamžikem úplného zaplacení ceny díla. 

 
 

IV. Platnost a účinnost smlouvy 
 
IV.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
IV.2 Tato smlouva zaniká: 

- splněním závazků vyplývajících z této smlouvy; nebo 
- písemnou dohodou smluvních stran; nebo 
- písemným odstoupením od smlouvy v případě podstatného porušení povinností vyplývajících 

ze smlouvy některou ze smluvních stran. Příklady podstatného porušení smlouvy jsou 
uvedeny v čl. VI. odst. 1. VOP.  

 
 

V. Společná a závěrečná ustanovení 
 
V.1 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Jeden stejnopis obdrží 

zhotovitel a jeden stejnopis obdrží objednatel. V případě, že je tato smlouva vyhotovena v českém 
a dalším jazyce, přičemž se jazykové verze od sebe liší, je rozhodná česká verze této smlouvy. 

 
V.2  Ustanovení § 1751 odst. 2 Občanského zákoníku se na vztahy týkající se zhotovení díla 

nepoužije a existují-li všeobecné obchodní podmínky objednatele, které by se aplikovaly na 
zhotovení díla dle této smlouvy, má v případě odlišnosti takovýchto všeobecných podmínek od 
ustanovení této smlouvy a VOP, přednost tato smlouva a VOP. 

 
V.3 V případě porušení povinnosti mlčenlivosti stanovené v čl. VII. odst. 3 VOP je objednatel 

povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 
Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok zhotovitele na náhradu škody v plné výši. 

 
V.4 Smluvní strany se ve smyslu § 1801 Občanského zákoníku dohodly na tom, že se ustanovení § 

1799 Občanského zákoníku o neúčinnosti doložek ve smlouvě uzavřené adhezním způsobem, 
odkazujících na podmínky uvedené mimo vlastní text smlouvy a § 1800 Občanského zákoníku o 
neúčinnosti doložek, které lze přečíst jen se zvláštními obtížemi, doložek nesrozumitelných, 
zvláště nevýhodných nebo odchylujících se od doložek obvyklých pro smluvní vztah založený 
touto Smlouvou neuplatní. 

 
V.5 Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních 

zvyklostí, ze kterých by mohly být dovozovány práva a povinnosti nad rámec stanovený touto 
smlouvou. 

 
V.6 Smluvní strany se tímto ve smyslu § 630 Občanského zákoníku dohodly na prodloužení 

promlčecí doby u veškerých práv zhotovitele vůči objednateli dle této smlouvy nebo v souvislosti 
s ní na dobu patnácti (15) let od doby, kdy počala poprvé běžet.  

 
V.7 Objednatel se tímto vzdává práva domáhat se zrušení smlouvy o dílo soudem dle § 2000 

Občanského zákoníku a práva navrhovat snížení vysoké smluvní pokuty soudem dle § 2051 
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Občanského zákoníku. Objednatel se dále tímto vzdává práva namítat neplatnost řádného 
uzavření smlouvy o dílo. 

 
V.8 Smluvní strany dále vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto 

smlouvu: § 557 (pravidla různého výkladu určitého výrazu) a § 1757 odst. 2 (právo potvrdit 
obsah smlouvy s odchylkami). 

 
V.9 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 

na ostatní ustanovení této smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku. 
 
V.10 Kontaktní osobou zhotovitele je: 

Jméno, příjmení: XXXXX 
Email:  XXXXX 
Telefon:                  XXXXX 
 
Kontaktní osobou objednatele ve věcech organizačních je: 
Jméno, příjmení: XXXXX 
Email:  XXXXX 
Telefon:  XXXXX 
 
Kontaktní osobou objednatele ve věcech tiskové přípravy a realizace: 
Jméno, příjmení: XXXXX 
Email:  XXXXX 
Telefon:  XXXXX 
 
Kontaktní osoba může být jednostranně měněna písemným nebo e-mailovým oznámením 
zhotovitele nebo objednatele. 

 
V.11 Přílohy: č. 1 Specifikace díla (včetně uvedení ceny)  
                                       č. 2 Všeobecné obchodní podmínky zhotovitele 
 

Všechny přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy. 
 
 
V Praze, dne 7. 3. 2018 
 
 
 
 
     
 
 
_________________________                                                     __________________________ 
Tiskárna Libertas, a.s.                                                                Institut umění – Divadelní ústav 
Martin Daněk, pověřen řízením firmy                                          Pavla Petrová, ředitelka 
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Příloha č. 1 - Specifikace díla (s uvedením ceny) 
 

 

- Formát: 245 (š) x 285 (v) mm 

- blok: 224 stran, papír Munken Kristall 150 g, barevnost 4/4 CMYK 

- vazba: V4, měkká obálka 

- Po obvodu knihy (vazby V4) černá ořízka (barvení hran bloku na černo). 

- obálka: papír Munken Kristall 300 g, barevnost 4/0 CMYK (stejný formát jako blok + 
hřbet) 

- druhá obálka (přebal) s chlopní vepředu o šířce 160 mm, černý papír Keaykolour 
Original Jet Black 300 g, s výsekem kruh uprostřed přední obálky cca 40 mm, + ražba 
černou lesklou folií na přední obálce. Tato obálka je přilepená ve hřbetě k vazbě V4. 

- Balení jednotlivě do fólie + do balíků po více kusech podle možností. 

- Součástí zakázky je podmínka přítomnost grafika při tisku. 

- Náklad: 800 ks česká verze + 400 ks anglická verze 

- Doprava do sídla objednatele 
 
Cena celého díla:  
 

Cena za ks bez DPH:     340,60Kč/ks  

Cena celkem bez DPH: 408 720,-Kč 
(slovy: čtyři_sta_osm_tisíc_sedm_set_dvacet_korun_českých)  

Cena včetně DPH:         449 592,-Kč 
(slovy: čtyři_sta_čtyřicet_devět_tisíc_pět_set_devadesát_dva_korun_českých)  

 
 
Termín výroby: 
 
Zhotovení díla do 4týdnů od dodání tiskových podkladů. 
 
 
 
 
Příloha č. 2 - Všeobecné obchodní podmínky zhotovitele 
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