
I Novoměstská kulturní zařízení
se sídlem Tyršova 1 OO 1 ‚ 592 3 I Nové Město na Moravě
zastoupené Danielem S irnkem. ředitelem
IC: 00372854
DIČ: CZ00372854
bankovní spojení: Komerční banka, as.
č.ú.: 8434751/0100
(dále/en „objednatel“)

a

2. Ivan Doubrava,
Sportovní 99, 530 03 Pardubice
IC: 10493441
DIČ: CZ6302122222 (není plátcem DPH)
bankovni spojeni
Č u

________

(dólejen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník‘) tuto

Smlouvu o dílo
Č. 2

či.‘
Předmět smlouvy

1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele na vlastní náklady a na vlastní
nebezpečí ve sjednané době a za sjednaných podmínek provede dílo: „restaurování a
konzervování 2 sbírkových předmětů Horáckého muzea, Novoměstských kulturních
zařízení“ (sbírkové předměty jsou zapsány v Centrální evidencj sbírek při Ministerstvu kultury
CR, ev. číslo MNM/002-05-07/157002, podsbírka NM-A) (dále jen „dílo“) a předá je
objednateli v dohodnutém termínu, a objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené dílo
převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace sbírkových předmětů určených k provedení díla dle podmínek této smlouvy:

4550 NM-A prapor Nového Města — žerd‘
Restaurování praporu zahrnuje restaurování žerdi -- dřevěné části včetně
polychromie a kovové částí včetně špice s malbou.
Podrobná specifikace restaurování praporu je uvedena v příloze č. 1 této
smlouvy. Fotodokumentace předmětu je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy.
pojistná hodnota: 250 000 Kč (celý prapor)

5730 NM-A mužský horácký kožich



Konzervování kožichu zahrnuje jeho desinfikování, čištění, změkčení a
následné překaFtáčování. Podrobná specifikace Festaurování praporu je
uvedena v příloze Č. 3 této smlouvy. Fotodokumentace předmětu je uvedena v
příloze č. 4 této smlouvy.
pojistná hodnoht: 55 000 Kč

Celková [)OjStHá hodnota předmětů: 305 000 Kč.

ČL 11
Doba plnění

I K provedení díla dojde jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli nejpozději
do 16 12. 2018.

2. Realizace díla hude zahájena 9. 9. 2018.

J I)ojde Ii pii iealizaci dila k piodleni i duvodu na straně objednatele je zIioovite1 opravněn
požadovat na objednateli prodloužení dohodnutého termínu předání díla dle či. fl odst. 1 této
inlouvy přímo úměrné délce prodlení.

4 Pokud bude v průběhu realizace díla zjištěna skutečnost, o níž zhotovitel nevěděl a vědět
nemohl, a která ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném rozsahu, sdělí tuto skutečnost
zhotovitel neprodleně objednateli a projedná s ním další postup.

5. Místem plnění je adresa zhotovitele Sportovní 99, 530 03 Pardubice.

ČL III
Předání a převzetí díla

I . Zhotovitel je povinen provést realizacj díla podle této smlouvy a předat jej objednateli ve lhůtě
uvedené v Čl. II odst. 1 této smlouvy.

2. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Převezme-lj objednatel
dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-lj zhotovjtel, že právo
nebylo uplatněno včas.

3. O předání díla zhotovitelem ajeho převzetí objednatelem bude sepsán předávací protokol.
Místem předání dílaje Horácké muzeum, Vratislavovo náměstí 1 14, 592 31 Nové Město na
Moravě. K převzetí díla a podpisu protokolu je za objednatele oprávněna Mgr. Kateřina
Skalníková, k předání díla a podepsání protokoluje za zhotovitele oprávněn Ivan Doubrava.

4, Objednatel je povinen řádně a včas zhotovené dílo od zhotovitele za podmínek stanovených
touto smlouvou převzít. Pokud objednatel bezdůvodně odepře řádně a včas zhotovené dílo
převzít nebo požádá o zrněnu termínu převzetí díla, není zhotovitel v prodlení.

5. Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že dílo má vady nebo nebylo dodáno ve lhůtě
dle či. 11 odst. I této smlouvy. V případě, že objednatel převezme od zhotovitele dílo, které má
vady, ačkoli k toniu není povinen, je zhotovitel povinen při předání a převzetí díla dohodnout
5 objednatelem opatření a termín k odstranění zjištěných vad.



či. Iv
Cena i platcbní )odrr1ínky

1 Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla činí 29 350 Kč, slovy:
dvacetdevěttisíctřistapadesátkorunčeských (dále j en „cena“). Zhotovitel není plátcem DPH.
Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla včetně dopravy
předmětů z místa uložení u objednatele do místa uložení u zhotovitele a zpět.

4550NM-A 9000Kč
žerd‘

5730NM-A 20350Kč
kožich

2. Cenu uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném a včasném
předání a převzetí díla. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 2 dnů ode
dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí
odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb.,
O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné
cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená
nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

či.v
Práva a povinnosti smluvních stran

1 . Manipulaci s předměty související s jejich balením a balení pro transport z místa uložení u
objednatele na místo uložení u zhotovitele zajišťuje objednatel na své náklady.

2. Manipulaci s předměty související s jejich balením a balení pro transport z místa uložení u
zhotovjtele na místo uložení u objednavatele zajišt‘uje zhotovitel na své náklady.

3. Transport předmětu z místa uložení u objednavatele do místa uložení u zhotovitele a zpět
zajišt‘uje na své náklady zhotovitel.

4. Odpovědnost za ochranu, bezpečnost a stav svěřených předmětů nese zhotovitel po celou dobu
svěření, a to až do výše jejich pojistných cen a je povinný případnou škodu objednateli uhradit
v plné výši.

5. Zhotovitel je povinen provést realizaci díla podle této smlouvy na vlastní náklady a na vlastní
odpovědnost, a v dohodnuté lhůtě je objednateli předat.



6. 1ři realizaci díla je zhotovitel povinen dodržovat obecně zkvazné předpisy, které se vztahují
k realizaci díla dle Čl. Vl.

7. Objednatel je povinen řádně a včas zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli
dohodnutou cenu dle Čl. IV odst. 1 této smlouvy.

8. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškerou součinnost
ti informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy. Smluvní
strany jsou povinny informovat se navzájem o všech jim známých skutečnostech, které jsou
nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.

ČL.Vl.
Rozsah díla

1 . Restaurování sbírkového předmětu proběhne při maximálním zachování jeho autentické
materiálové a funkční podstaty podle předběžných restaurátorských záměrů (příloha č. 1, 3),
které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2. Zhotovitel doprovodí dílo dokumentací průběhu restaurátorských prací v písemné a obrazové
digitální formě.

3. Zhotovitel zpracuje závěrečnou restaurátorskou zprávu, která bude zahrnovat dokumentaci
průběhu restaurování dle odstavce č. 4 tohoto článku.

4. Zhotovitel vypracuje restaurátorskou zprávu dle tohoto schématu:
- údaje a popis sbírkových předmětů
- stav sbírkových předmětů před restaurováním včetně fotodokumentace
- restaurátorský průzkum
- restaurátorský záměr
- postup restaurování, včetně technologie a uvedení použitých materiálů

průběžná fotodokumentace prací při restaurování předmětů
- popis předmětů po restaurování včetně fotodokumentace
- případné schéma a dokumentace restaurovaných částí předmětů či odběru vzorků pro

průzkum
- doporučený depozitární a výstavní režim

5. Zhotovitel předá objednateli jedno tištěné vyhotovení závěrečné restaurátorské zprávy a jedno
vyhotovení v elektronické podobě na CD současně s předáním dokončeného díla.

ČL VII
Záruka, záruční doba

1 . Zhotovitel poskytuje na dílo dle této smlouvy záruku v délce 24 měsíců ode dne převzetí díla
dle ust čl. III odst 1 této smlouvy objednatelem. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakost, tj.
kvalitu použitého materiálu a provedení díla.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla po dobu trvání zÁruční doby. Reklamace vad
vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu,
přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje.

4



3. Zhotovitel se zavazije odstraňovat vady díla v záruČní době bezplatně. V případě, že zhotovitel
prokáže neoprávněný zásah do díla objednatelem nebo třetí osobou, uhradí objednatel náklady
zhotovitele spojené s opravou vady.

4, Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla způsobem dohodnutým s objednatelem ve lhůtě 3
měsíce ode dne oznámení vady díla, příp. ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.

Čl. Vlil
Sankční ujednání

1 . V případě prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu uvedeném v či. II odst. této
smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny, a to
za každý i započatý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla způsobem a v termínu dle Čl. VII odst. 4 této
smlouvy, je objednatel óprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč, a to za:

a) každý i započatý den prodlení

b) každou řádně neodstraněnou vadu.

3. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu s čl.
IV odst. 3 a 4 této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši
0,0 I % z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení.

4. Zaplacením smluvní pokuty není.dotčen nárok na náhradu škody.

či. IX
Ukončení smlouvy

1 . Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace díla.

2. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

3. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel neprovede dílo v termínu
sjednaném v čl. II odst. 1 této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy. Zhotovitel může
od této smlouvy odstoupit, pokud objednatel nezaplatí cenu stanovenou v čl. IV odst. této
smlouvy za řádně a včas provedené dílo. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím
po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud veškeré závazky z této smlouvy vyplývající
nebudou zcela splněny či vypořádány do uplynutí doby trvání této smlouvy podle čl. IX odst. 2,
resp. či. II odst. 1 této smlouvy, platnost této smlouvy se automaticky prodlužuje do doby
úplného vypořádání veškerých závazků z ní vyplývajících.

ČLX
Závěrečná ustanovení

. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním jejího plného textu v registru smluv



dle zákona č 34O/2O5 Sb., o zvláštních podmínkách účjnnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a O registiu smluv (zákon o registru smluv‘).

2. lato smlouva nepodléhá uveřejnění v cgistru smluv dle zákona číslo 340/201 5 Sb.. o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
O registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv‘). Smluvní
strany se dohodly. že smlouvu dobrovolně, nad rámec zákona o registru smluv. uveřejní
objednatel nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Pro uveřejnění opravy platí ustanovení
tohOto článku o uveřejnění obdohnč.

Smluvní stiany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter
obchodu ílio taj emství, j ež by požívalo zvláštní ochrany.

4 lUt() smlouvu lze rněnjt pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných
oprávněným i zástupci obou smluvních stran.

5 Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě
vyhotovení a zhotovitel j edno vyhotovení této smlouvy

6. Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupraveně se řídí příslušnými ustanovenímj
občanského zákoníku.

L Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 ‚ 3 — předběžný restaurátorský záměr a přílohy Č.
2, 4 - fotodokumentace.

8 Smluvní strany prohlašují, že sj tuto smlouvu přeČetly, že tato byla sepsána na základě jejjch
pravě a svobodné vůle, nikolj v tísnj ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho
připojují své podpisy.

9. lato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvnírnj stranamj a úČinnosti dnem
jejího uveřejnění v Centrálním rgstru smluv. : :

V NovémMěstěnaMoravědne ..:...

Obj ednatel: Zhotovjtel:

:
:. : :;

Danjel Šimek
ředitel NKZ

Ivan Doubrava

6
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Příloha Č. 2 - . fotodokumcnt2cc

4550 NMA I)IapOr Nového Měsht - žerď





Příloha č - předběžný restaurátorský záitiěr
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Příloha č 4 - ľotodokunicntacc

5730 NM-A mužský horácký kožich
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