
smlouva na restaurování vzácných tiskův rámci proiektu vlsl( 6

I. Smluvní strany

Zpracovaíel: Jarmila Franková, Atelier Frank

Tychonova 1 8, 16000 Praha 6

tČo:t 144|607

Bankovní spoj ení:

(dále .,zpracovatel")ien

Objednatel: ČRNárodní lékařská knihovna. organizačnísložka státu

Sokolská 54. I2l32 Praha 2

tČo:oooz;szs

Bankovní spojení:

(dále jen ,,NLK")

lI. Předmět smlouvy

době 10.7.2018 rukopis a 8Zpracovatelsezavazuje zrestaurovat v od do 31.10.20l8 l

vzácných tiskůz majetktr Národní lékařskéknihovny, vedené pod signaturami T 333

(rukopis), T 446a, T 198, T 203,T 204,T 206.T 207,T 273 aD 49.

Objednatel se zavazuje za provedené restaurátorské práce zaplatit sjednanou odměnu.

III. Podmínky smlouvy:

Knihy budou předány objednatelem zpraaovateli do 10.7.2018 a vráceny zpraaovatelem dle

dohody do 1,11.2018.

Kontaktní osobou a osobou oprávněnou převzít dokončenédílo na straně objednatele je

Zdravotnické muzeum Národní lékařskéknihovny,

IV. Cena a způsobúhrady

Jednorázová úhradaie ve smyslu zákona č.52611,990 Sb. o cenách stanovena dohodou mezi

zpracovatelem a objednatelem na smluvní částku Kč90.300, tedy Kč38.000 za restauraci

knihy T 333, Kč32.000 za restauraci knihy T 446a a Kč2.900 za restauraci každéz knih T

198, T 203,T 204,T 206,T 207.T 273 aD 49. Zpracovatel není plátcem DPH.

Zpracovatel po dokončenírestaurace vystaví fakturu, v nížbudou uvedeny náležitosti podle §

435 zákona č.8912012 Sb. (občanský zákoník) a dále datum vystavení tohoto dokladu, datum

splatnosti a datum uskutečněnízdanitelného plnění a fakturovaná částka (zpracovatel není

plátcem DPH), a dalšínáležitosti dle obecně platných právníchpředpisů. Faktura je splatná do

třiceti dnů od ieiíhoodeslání objednateli. V případě, žefakíura bude vystavena předčasně

nebo nebude obsahovat dohodnuténáležitosti nebo bude obsahovat nesprávné náležitosti, je

objednatel oprávněn f-akturu vrátit do data její splatnosti. Pokud objednatel vrátí zlrotoviteli

způsobem uvedeným v předchozím odstavci fakturu, je zhotovitel povinen vystavit novoll



fakturu obsahujícísprávné a úplnéúdaje s novou lhůtou splatnosti. Do uplynutí novélhůty

splatnosti není objednatel v prodlení s placením faktury.

v. zvláštníuiednání

Zpracovaíel prohlašuje. žemá uzavřeno pojištěníodpovědnosti za škodu z výkonu profesní

čirrnosti dle tétosmlouvy.

nabývá platnosti podpisuSmlouva a účinnostidnem oprávněných zástupcťr obou smluvních

stran, Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejímobsahem. Smluvní strany výslovně

vylučujíužitíustanovení odst. 3 § 1740, § 261 l občanskéhozákoníku.

Zhotovitel podpisem tétosmlouvy souhlasí se zveřejněním smlouvy a faktur na webových

stránkách NLK čijiných portálech, vznikne-li taková povinnost zveřejnění.

Smluvní vztah se řídípříslušnými ustanoveními Občanskéhozákoníku. Smlouva je vystavena

ve 3 vyhotoveních a bude distribuována následovně: 2x PhDr. Helena Bouzková - ředitelka

NLK, 1x Jarmila Franková.

V Praze dne 9.7.2018

Zpracovatel: Objednatel:

Jarmila Franková Národní lékařská knihovna

PhDr. Helena Bouzková, ředitelka


