
ská kulturní zařízení
.1em Tyršova 1 001 ‚ 592 3 1 Nové Město na Moravě

tstoupené Danielem Sirnkern, ředitelem
IC: 00372854
DIČ: CZ00372854
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 8434751/0100
(dálejen „ objednatel“)

a

2. Zuzana Červenková,
sídlo Bakov 1 0, 547 1 O Náchod
iČ: 18854176
DIČ: CZ6552262420 (je plátcem DPH)
bankovníspojení: Poštovní spořitelna

(dálejen „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. 1

Či.i
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 1
sbírkového předmětu Horáckého muzea, Novoměstských kulturních zařízení“ (sbírkový
předmět je zapsán v Centrální evidenci 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 či. IV této smlouvy.

2. Specifikace sbírkového předmětu určeného k provedení díla dle podmínek této smlouvy:

4550 NM-A prapor Nového Města — textjlní část, stuhy
Restaurování praporu zahrnuje restaurování textilní části praporu s hedvábnou
portou, malovaného městského znaku, dracounové výšivky a stuhy k praporu.
Podrobná specifikace restaurování praporu je uvedena v příloze č. 1 ‚ 2 této

__________ ______

smlouvy. Fotodokumentace předmětu je uvedena v příloze č. 3 této smlouvy.

Pojistná hodnota: 250 000 Kč (celý prapor).



ČL 11
I)oba [)lflěHh

1 K 1)1OVCdCIlí díla dojde jeho řádným a včasným dokončciiím a předáním objednateli nejpozději
do 16. 12. 2018

2. Realizace díla bude zahájena 9. 9. 2018.

3 l)ojdeli při realizaci díki k plo(llení z důvodů iai stianě objednatele, je zhotovitel oprávněn
požadovat na objednateli j)10d10u2cní dohodiitého teiiuínu předání díla (lic Čl. 11 odst. I této
smlouvy příio úniěnié délce piod lení.

‘Ĺ POkud bude v piůbčhu realizace díla zjištěna skutečnost, o níž zhotovitel nevěděl a vědět
nemohl, a ktciá ztíží nebo zncmoií provedení díla ve sjednaném rozsahu. sdělí tuto skutečnost
zhOtOVitel flc1)1Odlcflč objednateli a projedná s ním další postup.

5 Mí[ciu plněníjc adresa zliotovitclc Bakov 10, 547 10 Náchod.

ČL III
Předání a přcvzetí díla

I ĺhotovitel je povinen provést realjzacj díla podle této smlouvy a předat jej objednateli ve lhůtě
uvedené v či. II odst. 1 této smlouvy.

2 Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Převezme-li objednatel
dílo bez výhrad, nepřizná imi soud Právo ze zjevné vady díla, namítneii zhotovjtel, že právo
nebylo uplatněno včas.

3 O předání díla zhotovitelem ajeho převzetí objednatelem bude sepsán předávací protokol.
Místem předání díla je I{orácké muzeum, Vratjslavovo náměstí 1 1 4, 592 3 1 Nové Město na
Moravě. K předání díla a podpisu protokolu je za objednatele oprávněna Mgr. Kateřina
Skalníková, k převzetí díla a podpisu protokolu je za zhotovitele oprávněn Ivan Doubrava.

4, Objednatel je povncii 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 vrněnu 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. II odst. 1 této smlouvy. V případě, že objednatel převezme od zhotovitele dílo, které má
vady, ačkoli k tornu není povinen, je zhotovitel povinen při předání a převzetí díla dohodnout
S objednatelem opatření a termín k odstranění zjištěných vad.



či. Iv
Cena a platební podmínky

1 . Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla vč. 1 5% DPIl činí 72 450
Kč, slovy : sedrndesátdvatisícčtyřistapadesátkorunčeských (dále jen cena“). Cena zahrnuje
veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla včetně dopravy předmětu z místa
uložení u objednatele do místa uložení u zhotovitele a zpět.

4550NM-A 50600Kč
textilní část praporu

4550NM-A 2 850Kč
stuhy k praporu

2. Smluvní strany sjednávají možnost jednostranného zvýšení ceny díla ze strany zhotovitele
v průběhu provádění díla, a to v případě zvýšení zákonné sazby DPH. Navýšení sjednané ceny musí
odpovídď2Ýýšení hodnoty DPH v závislosti na zvýšení zákonné sazby DPH. Smluvní strany
sjednávají dále možnost jednostranného snížení ceny díla ze strany objednatele v průběhu provádění
díla, a to v případě snížení zákonné sazby DPH. Snížení sjednané ceny musí odpovídat snížení
hodnoty DPH v závislosti na snížení zákonné sazby DPII.

3. Cenu uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovjtelem po řádném a včasném
předání a převzetí díla. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 21 dnů ode
dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí
odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb.,
O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a daňového dokladu podle a zákona č. 235/2004
Sb., O dani z přidané hodnoty, 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.

5. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky
ustanovení 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ZoDPH) nebo bude objednatel úplatu směrovat na bankovní účet
nezveřejněný ve smyslu ustanovení 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn
postupovat podle ustanovení 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V takovém
případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část sjednané
úplaty, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet zhotovitele, ale
přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční závazek objednatele
předmětu smlouvy vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané hodnoty vyrovnaný.

Bude—li úplata související se zdanitelným plněním směrována zhotovitelem najiný bankovní
účet, než účet zveřejněný dle ZoDPH, může tato skutečnost rovněž ovlivnit lhůtu splatnosti
finančního závazku. Případná sankce z těchto důvodů pak nepodléhá ujednáním o sankcích.

6. Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve
smyslu infrmace GFR a MFCR ze dne 9.1 1 .201 I nebude pro výše uvedenou dodávku
aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle 92a zákona o DPH.



ČLV
1rávi i )OVI1flOStI smluvních stran

L Manipulaci s předmětem související sjeho balciiím a balení pro transport z místa uložení u
objednatele na místo uložení u zhotovitele zajišťuje objednatel na své náklady.

2. Manipu1ac s předmč(ciu souvisej ící s jeho balcním a balení pro transport z místa uložení u
zhotovitele na místo lilOCflí Ii ObjC(lllaVatCle zijšťujc zliotovjtel na své náklady.

3. lraflS[X)rt předrnčhi z místi ulocní u objednavatele do místa uložení u ZhoU)vilele a zpět
zajišťuje na své núklndy zhotovitel.

4 ( )dpovčdnost za oclwanu, bezpečnost a stav svěřeného předmětu nese zhotovitel po celou dobu
-;včřcHí, a to až do výše jejich pojistných cen a je povinný případnou škodu objednateli uhradjt
\j l)l1C výšj.

5 ?hotovitcl je povinen provést realjzacj díla podle této smlouvy na vlastní náklady a na vlastní
dp\ťdnost, a v dohodnuté lhůtě je objednateli předat.

6 lľi icilizacj díla je zhotovitel povjnen dodržovat obecně závazné předpisy, které se vztahují
k tcaljzacj díla dle Čl. VI.

L -niliivní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat sj veškerou součjnnost
i iiifbrmace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy. Smluvní
[iany jsou povjnny jn1or1)vat se navzájem o všech jm známých skutečnostech, které jsou
ucho mohou být důležité po řádné plnění této smlouvy.

ČL. Vl.
Rozsah díla

I Restaurování sbírkového předmětu proběhne při maximálním zachování jeho autentické
materiálové a funkční podstaty podle předběžných restaurátorských záměrů (příloha č. 1 ‚ 2),
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 hude zahrnovat dokumentaci
průběhu restaurování dle odstavce č. 4 tohoto článku.

4. Zhotovitel vypracuje restaurátorskou zprávu dle tohoto schématu:
- údaje a popis sbírkového předmětu

stav sbírkového předmětu před restaurováním včetně fotodokumentace
restaurátorský průzkum
restaurátorský záměr

- postup restaurování, včetně technoIoge a uvedení použitých materiálů
«- průběžná fotodokumentace prací při restaurování předmětů

popis předmětu po restaurování včetně fotodokumentace
případné schéma a dokumentace restaurovaných částí předmětu čj 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.

či. VII
Záruka, záruční doba

1 . Z1iotovitel poskytuje na dílo dle této smlouvy záruku v délce 24 měsíců ode dne převzetí díla
dle ust. či. 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.

3. Zhotovitel se zavazuje 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.

či. VIII
Sankční ujednání

1 . V případě prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu uvedeném v či. II odst. 1 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 či. VII odst. 4 této
smlouvy, je objednatel oprávněn 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
0,01% 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. I této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy. Zhotovitel může
od této smlouvy odstoupit, pokud objednatel neiaplatí cenu stanovenou v Čl. IV odst I této
smlouvy za řádně a včas provedené dílo. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím
po dni prokazatelného doručeníjeho 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 či. IX odst 2,
resp. čl. II odst. I této smlouvy. platnost této smlouvy se automaticky prodlužuje do doby
úplného vypořádání vcškerých závazků z ní vyplývajících.

ČLX

ZÁvěrečná ustanovení
I

Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním jejího plného textu v registru smluv
dlc zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
tčchto smluv a o registru smluv (“zákon o registru smluv“).

2. fltto smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 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 obdobně.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter
OlXhOdníhO tjfl15tVí, jež by požívalo zvláštní ochrany.

4. ‘ľuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

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

6. Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

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

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich
pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně ncvýhodných podmínek, a na důkaz toho
připojují své podpisy.

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.
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Příloha č I - - předtěžný restaurátorský záměr
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iův()t!flí SÍíi - [)tpI)ľ je zhotÚ\ Cn ZC C(IflCVC ČCľVCflC V liičnc [katiny s ni Ibou
p()(1kit(h11()U (11 I()Ufl)\ )1I \ \ 1\ koii 1YH ) /Ikcik fl J hĺfl\ uH ()1 1111k\ lni I

norganickynii nečist[nii Nt mnhych iu ístch má pIaI)()ľ VCIRI i pokoicnou stIUktur[I

VIĺbY 1UItCriaIU I simútného \ĺ1kflI Í)egia1wc j iž. ve velin i pokwč j 1m SUI\ u N‘lalba ji

odřená a pC) Iáinaná I ledvabna cx [i In i porta. nŠ i La na Okľaj ích, má zce ta degrado

i SaITl()tflé vlákno. Piapor je upevněn hřeby na žerď. Součástí pľapotu Jsou i čtyři [uhv.
nčLteré již veda degradované.
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J‘ostu,; restullflfl?á,If _ prapor by I)% I. pt‘ zkouškách záptisuic‘sti barev. Čištěn pčflOU z dest.
U)dy a anioaktivniht‘ tenzidu (AItaInn) (pil 6q5. 27 StLipňŮ C), jj rozložení na síti ti

okamžitě dosoušeii vlahým vzducheni. aby nedošlo k dalšímu pošLození struktury materiálu.
llrotože mokré vlákno je velmi křehké a nelze s iiĺm bčžně manipulovat. I)racountwá výšivka
hude Čištěna v ultrazvukovó Čističce roztokem dest. vodv,Altaporiu ti Chelatonulll. Vzhlcdeni
k poškození vrchní vrstvy ti průsvitu spodní nosné měděné plošky nehude zřejmě již možné
dokonalé vyČištČní.



I Iiié zfhčištn Í a kivc n d rtc)un)v\ch pÍ1 cncch

[rp()I by byl pod Ic ižn 1 vr nn
POŠk(ZCI1á m ísta na v nčném matcrjU u budou pod 1ožna dobaľvenýii 1nčn\m niatcjá lem i
nt;kc1etovúna k1etví n ji Í šitíni . I‘škzeii utIbi by b\ Li. nwích niožnni.
(iÚI LtLI()\ Ifl i il ii L k)\ \ fl [) 11 \ fl tlúu I ‘t\ ÚU ‘ ()‘ ()I I IUR fl11

ĺiL )flZľ )\ ‘1ia



Poškozaií malby praporu

Poškozené Icnuy prapoiu buck‘u naskeletovány šitím na dot)ancné hethábí. Pro cdkoé
:peviičnh takto 4e1m1 pošLozeIld)() hedvábí je nutnč jeho překrytí a našití speciňlni (‘CIlfllflflé
hedválmé krcpclíny na Iícnvc %Iranč. Jedná se n ccluplnšné zašití V pruzĺeh po 2cm. při kterém
(iojdt‘ ke LI)C4 tičiií 4 osnově I útkti ti zároveň je 1X)škozený iuatcriál chráněn proti otěru.

Součňstí restaurátorských prací je zhotovená restaurátorské zprávy s IX)droI)nu
IOU)d)kLII11CIItLtCí. včetně inikrožkuspickýcl; siiíi;ikCi a (IoporLIČcnSTn cIeIX)zitárninl cI ‘st:i‘nini
rc?imeiu.
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Poškození hedvábných oIrajů praporu

Restaurovaný prapor doporučuji uložit proložený odkyseleným papírent praným nebčlcným
bavlnČnýni plátnem. pokud je to možné v rozloženém stavu. v místě uložení je třeba zamezit
CC) flCjVÍCC přístupu světla. doporučená relativní vlhkost je 55 - 58 % 1(11, teplota I 5 - 20
stupňů C, bez kolísání co nejnižší prašnost.
Případné vystaveníje nutné projednat s odborným restaurátorem.

I 2. 2. 201 7 Zuzm.a Cerveul.ovii, rcs(aurúttuka textilu s licencí \IK (‘R
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Příloha č. 3 - fotodokumentacc

4550 NMA prapor Nového Města - textilní část

4550 NM-A prapor Nového Města — stuhy
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