
SMLOUVA O DÍLO 
Číslo objednatele ev.č. 22/49276433/2018 

I. 
Smluvní strany 
1.1 Objednatel: 
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace 
Nad Olšinami 448/3, 100 00 Praha 10 
zastoupený Mgr. Irenou Benkovou, ředitelkou 
IČO: 49276433, DIČ: CZ49276433 
 
1.2 Zhotovitel: 
powerprint s.r.o. 
Brandejsovo nám. 1219/1, 165 00 Praha Suchdol 
zastoupený Ing. Zdeňkem Janovcem, jednatelem 
IČO: 27627705; DIČ: CZ27627705 
Společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
119931 

Smluvní strany uzavírají tuto  smlouvu o dílo: 

 
II. 
Předmět smlouvy - určení díla 
2.1 Dílem dle této smlouvy je tisk 230 ks „Archeologie ve středních Čechách 22/1“ dle specifikace 
objednávky OBJE57852018 (v příloze). 
2.2 Dílo bude provedeno v termínu uvedeném v článku III. této smlouvy. 
 
III. 
Lhůta plnění díla 
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést, dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 31. 5. 2018. 
  

IV. 
Cena za dílo 
4.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo určené v čl. II. této smlouvy a to ve výši do 85 404,- 
Kč včetně DPH a je dána cenovou nabídkou v objednávce OBJE57852018. 
4.2 Cenu díla může objednatel snížit o cenu neprovedených prací. 
4.3 Zhotovitel se zavazuje dílo provést a objednatel převzít a zaplatit cenu za provedené dílo 
specifikované v čl. II. 
 
V. 
Financování a placení 
5.1 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli provedené práce na základě předání knih a 
vystavené faktury. 
5.2 Dohodnutá splatnost faktur je 14 dní od převzetí. 
 
VI. 
Smluvní pokuty, úroky z prodlení 
6.1 Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit 
oprávněné straně tyto smluvní pokuty a úroky z prodlení: 



 Za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla úrok z prodlení ve 
výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.  

 Za prodlení objednatele s platbou faktury vystavené zhotovitelem v souladu s touto 
smlouvou úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
VII. 
Předání a převzetí díla 
7.1 Zhotovitel předá objednateli dílo nejpozději dne 31. 5. 2018. 
 
VIII. 
Závěr 
8.1 Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy předkládá zhotovitel. 
8.2 Smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
8.3 Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení. 
 
V Praze dne 14. 5. 2018    
 
 
 
………...........................      ………........................... 
Mgr. Irena Benková, ředitelka    Ing. Zdeněk Janovec, jednatel 
  
 
 
Příloha - specifikace dle objednávky OBJE57852018. 
Objednávka 
Číslo objednávky: OBJE57852018 
Stav: 

 
Fakturační údaje 
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, 
příspěvková organizace 
IČ: 49276433, DIČ: CZ49276433 
Nad olšinami 448/3 
Praha 10 - Strašnice 
110 00  
Česká republika 
 
 
Způsob platby 

Název Cena (Kč) Cena s DPH (Kč) 
Na fakturu (zákazníci se smlouvou)  0,00 0,00 
Způsob dopravy 

Název Cena (Kč) Cena s DPH (Kč) 
Horoměřice (zákazníci se smlouvou) 0,00 0,00 
Položky 

Název ks Cena (Kč) Cena s DPH (Kč) 
V8a šitá - Archeologie ve středních Čechách 22/1 2018 230 77 640,30 85 404,33 
Formát knihy 210x297 mm + SPAD SETOVÁNÍ // CELKEM STRAN 534 
 

Formát archu 330x488 2 produkce 230x310 spad, 235x310 bez spadu 
 

Vazba V8 šitá 
 



Vazba V8 Rovný hřbet 
 

Kapitálek bílý 
 

Stužka (záložka) ne 
 

Barevnost knihy Mix černobíle a barevně do 70% 
 

Černobílý tisk MIX ČB + 4/4 Nuvera/Ricoh setování 
 

Počet černobílých stran 508 
 

Gramáže ČB Ofsetový papír 100g (320x450 - 330-488) 
 

Barevný tisk 4/4 Ricoh 
 

Počet barevných stran 26 
 

Gramáž bar. tisk Ofsetový papír 100g (320x450 - 330-488) 
 

Tisk potahu obálky Dlouhá obálka (nad 490 mm) 
 

Barevnost potahu obálky 4/0 Ricoh dlouhý formát 
 

Papír pro obálku Dlouhý formát 
 

Papíry dlouhé formáty KM 150 g 
 

Laminace obálky 1/0 mat dlouhý 
 

Tisk předsádek 1 předsádka na archu 
 

Předsádka bez tisku 
 

Papír předsádka Ofsetový papír 140g 
 

Balení knih po 1ks 
 

Balení do krabic není požadováno 
 

 
Celkem 

 
Cena (Kč) Cena s DPH (Kč) 

 
77 640,30 85 404,00 

  

 


