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SMLOUVA O DÍLO
č. j. S M L D /2 0 1 9 /0 0 0 I/O V V K
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl., zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ
Objednatel:

IC:
DIČ:
bankovní spojení:
jednající:
ve věcech technických:

stra ny

Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
00287113
CZ00287113
Komerční banka, a. s., číslo účtu 86-2999550217/0100
Mgr. Zdeněk Pánek, starosta
Ing. Vendula Perůtková, vedoucí odboru cestovního ruchu a kultury
e-mail: vendula.perutkova@mubph.cz
tel.: 573 501 952, mob.: 731 430 625

(dále jako obj ednatel)

Zhotovitel:
se sídlem
IČ
DIČ:
bankovní spojení:
jednající:
(dále jako zhotovitel)

Eduard Krčmař
Dolní 54
768 61 Bystřice pod Hostýnem
11499419
CZ5501210902
Komerční banka, a. s., číslo účtu 216748691/0100
Eduard Krčmař

II. Předm ět díla
2.1

Tato sm louvaje uzavřena na základě uplatnění výjimky ze směrnice č. OP 4/2018, Pravidla pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a podlimitních zakázek ve zjednodušeném
podlimitním řízení, ve věci realizace akce „Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem".

2.2

Předmětem díla je tisková příprava/grafické zpracování a výroba/tisk periodické tiskoviny
Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem (dále v textu pouze „Zpravodaj"), v rozsahu 20 vydání
- 10 vydání v roce 2019, 10 vydání v roce 2020.

Náklad
Formát
Obsah
Barevnost
Papír
Vazba
Balení

max. 900 ks
148 x 260 mm
průměr 52 stran, prostřední dvoulist, obálka
černobílá strana, barevný prostřední dvoulist - 4 strany, barevná obálka 4 strany
černobílá strana 80 g ofset, barevný prostřední dvoulist 115 g lesklá křída,
barevná obálka 135 g lesklá křída
šitá
dle seznamu prodejců, viz aktuální příloha

2.3

Činnostmi, které musí zhotovitel zajistit na svůj náklad a nebezpečí a které jsou součástí díla, se
rozumí zejména:
sazba textů, včetně j ej ich zalomení,
spolupráce s šéfredaktorkou Zpravodaje města Bystřice pod Hostýnem,
průběžná spolupráce s korektorem/redaktorem v průběhu výroby,
kompletace výtisků,
doprava hotových výtisků do místa plnění,
zpracování elektronické podoby čísla a jeho předám objednateli.

2.4

Objednatel převezme pouze dílo provedené řádně, včas a bez vad a nedodělků a za řádně a včas
provedené díle je povinen zaplatit cenu díla dle této smlouvy a za podmínek v této smlouvě
uvedených.
Aktuální číslo Zpravodaje bude zhotovitelem předáno objednateli na základě písemného zápisu,
který podepíše kontaktní osoba.

III. Práva a povinnosti smluvních stran
3.1

Zhotovitel se zavazuje vyrobit a vytisknout Zpravodaj pouze podle zadání a z podkladů (textů,
fotografií a inzerce) předaných objednatelem. Zpravodaj nesmí obsahovat žádné jiné texty,
fotografie či inzerci než předané či předem schválené obj ednatelem.

3.2

Zhotovitel je povinen respektovat zadání objednatele a řídit se při provádění díla jeho pokyny.
Pokud zjistí nevhodnost pokynů ze strany objednatele, je povinen neprodleně na tuto skutečnost
upozornit.

3.3

Nedohodou-li se smluvní strany jinak, podklady pro zpracování Zpravodaje bude objednatel
předávat zhotoviteli v elektronické podobě, elektronickou poštou na e-mailovou adresu
kontaktní osoby uvedené v této smlouvě dále, a to průběžně.

3.4

Zhotovitel bude při realizaci a průběžných korekturách spolupracovat s kontaktní osobou
objednatele (šéfredaktorem, redaktorem). Tomu bude průběžně zasílat elektronickou poštou ke
korekturám a schválení grafickou úpravu jednotlivých stránek příslušného čísla Zpravodaje
a poté i celé číslo Zpravodaje. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat změnu grafické úpravy
a změny v době zpracování díla, a to do doby konečného schválení všech stránek Zpravodaje.

3.5

Jednotlivé stránky budou zpracovány zhotovitelem a zaslány objednateli ke korekturám
v elektronické podobě maximálně do 3 dnů od obdržení podkladů. Připadne-li konec této lhůty
na sobotu, neděli nebo svátek, končí tato lhůta následující pracovní den.

3.6

Zpracovatel se zavazuje zpracovat všechny připomínky prokazatelně předané objednatelem
v průběhu schvalování. Bez konečného schválení všech stránek a celého čísla Zpravodaje
objednatelem není zhotovitel oprávněn přistoupit k jeho tisku.

3.7

Zhotovitel je oprávněn při plnění povinností dle této smlouvy použít subdodavatele, za plnění
povinností však odpovídá tak, jako by plnil sám.

3.8

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou pro řádné provedení
díla prostřednictvím kontaktní osoby uvedené v této smlouvě. Zejména předávat včas poklady a
pokyny pro zpracování díla a provádět průběžné schvalování jednotlivých stránek i konečné
schválení celého čísla.

3.9

Objednatel upozorní neprodleně zhotovitele na všechny změny i jiné okolnosti, které se dotýkají
plnění díla nebo jeho části.

3.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla nebo jeho části, a zjistí-li, že zhotovitel
provádí dílo (část díla) v rozporu s pokyny objednatele, je oprávněn provádění díla pozastavit či

3.11

Zhotovitel přebírá závazek mlčenlivosti vůči třetím osobám o informacích a podkladech
získaných při plnění této smlouvy.
IV. Kontaktní osoby

Za objednatele:

Mgr. Ilona Musichina
e-mail: ilona.musichina@mubph.cz
tel.: 573 501 930
Ing. Vendula Perůtková
e-mail: vendula.perutkova@mubph.cz
tel.: 573 501 952

Za zhotovitele:

Eduard Krčmař
e-mail: eduard.krcmar@gmail.com
tel.: 573 378 970

v

V. Cas a místo plnění
5.1

Zhotovitel se zavazuje dodávat předmět díla bez vad a nedodělků specifikovaný včl. II této
smlouvy vždy do 14 dnů od dodání podkladů pro sazby (resp. stanoveného termínu uzávěrky).

5.2

M ístem plnění je adresa objednatele uvedená v záhlaví smlouvy, pokud se smluvní strany
nedohodnou j inak.

VI. Cena díla
6.1

Smluvní strany se dohodly na ceně za zhotovení díla takto: cena díla bude pro každé vydání
určena jako: cena jedné černobílé strany/barevného prostředního dvoulistu/barevné obálky x
celkový počet stran (včetně barevného prostředního dvoulistu a barevné obálky) konkrétního
vydání Zpravodaje.
Ceny jedné černobílé strany, barevného prostředního dvoulistu a barevné obálky se sjednávají
takto:
1. černobílá strana

2. barevný prostřední dvoulist - 4 strany

3. barevná obálka - 4 strany

6.2

cena bez DPH

0,34 Kč

DPH 15%

0,05 Kč

cena s DPH

0,39 Kč

cena bez DPH

5,10 Kč

DPH 15%

0,77 Kč

cena s DPH

5,87 Kč

cena bez DPH

5,40 Kč

DPH 15%

0,81 Kč

cena s DPH

6,21 Kč

Smluvní strany se výslovně dohodly, že v ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele
související se splněním jeho závazku podle této smlouvy. Smluvní cena bez DPH je cena
maximální, tj. cena, kterou nelze překročit.

VII. Platební podmínky
7.1

Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem po předání
a převzetí každého jednotlivého vydáni Zpravodaje bez vad a nedodělků, a to vždy do 10. dne
měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo vyfakturované plnění poskytnuto. Faktury budou
vystaveny se splatností 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli na adresu uvedenou
v záhlaví této smlouvy. Platby budou probíhat v CZK. Zálohy na platby nejsou sjednány.
Vystavené faktury budou obsahovat všechny zákonem vyžadované náležitosti. V opačném
případě je objednatel oprávněn fakturu vrátit, přičemž od doručení řádného dokladu běží nová
doba splatnosti, 30 dnů.

VTII. Odpovědnost za vady
8.1

Dílo má vady, jestliže provedení díla nebo jeho části neodpovídá požadavkům uvedeným v této
smlouvě nebo pokynům odběratele. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době svého
předání. Zhotovitel dále odpovídá za vady, které se projeví po předání díla, jestliže byly
způsobeny porušením jeho povinností.

8.2

V případě závažné vady díla má objednatel nárok na slevu z ceny za vydání příslušného čísla
Zpravodaje, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny příslušného vydání.

8.3

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné
výši. Zhotovitel rovněž uhradí objednateli náklady vzniklé při uplatňováni práv z odpovědnosti
za vady.

IX. Vlastnická práva
9.1

Vlastnictví k věcem, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na
objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

X. Ochrana nehmotných statků
10.1

Smluvní strany se dohodly, že bude-li součástí díla nehmotný statek, jež je předmětem úpravy
zákona číslo 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pak platí
následující ujednání:

10.2 Zhotovitel udílí objednateli výhradní licenci k užití nehmotných statků. Objednatel je oprávněn
nehmotný statek užívat všemi známými způsoby užití, včetně neomezeného šíření Zpravodaje,
a to v časově a územně neomezeném rozsahu a všemi technologickými prostředky elektronické
komunikace.
10.3

Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo.

10.4 Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k nehmotnému statku.

XI. Sankční ujednání
11.1

V případě prodleni zhotovitele se řádným provedením a předáním díla v souladu s podmínkami
této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 %
z celkové ceny plnění, se kterým je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

11.2 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury vystavené zhotovitelem v souladu
s podmínkami této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve
výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
11.3

Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné 15. den ode dne doručení písemné výzvy k jejich
úhradě druhé smluvní straně. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčena povinnost smluvních
stran splnit svůj závazek ani jejich právo na náhradu škody či právo objednatele z vad díla.

XII. Trvání smlouvy a její ukončení
12.1

Tato smlouva se uzavírá na dobu od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020.

12.2 Před uplynutím lhůty uvedené v odst. 1 může být smlouva ukončena dohodou stran, písemnou
výpovědí kterékoliv ze smluvních stran, a to i bez udání důvodu, a odstoupením od smlouvy.
12.3

Výpovědní doba se sjednává na dobu 3 měsíců a počíná prvním dnem měsíce následujícího po
měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. V případě výpovědi bude
zhotovitelem dokončen předmět plnění, který bude započat v době výpovědi, byť by jeho
dokončení nastalo po skončení výpovědní lhůty.

12.4 V případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, má kterákoliv ze smluvních
stran právo odstoupit od této smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského
zákoníku. Za podstatné porušení se pro účely této smlouvy považuje:
porušení kterékoliv povinnosti zhotovitelem uvedených v čl. II, v čl. III a v čl. V této
smlouvy,
prodlení objednatele s úhradou řádné faktury delším než 30 dnů.

XIII. Závěrečná ustanovení
13.1

Veškeré změny této smlouvy musí být provedeny v písemné podobě fonnou číslovaných
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

13.2 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech splatností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom.
13.3

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu předčetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz
toho připojují své podpisy.

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích
Rozhodnutí uzavřít tuto smlouvu bylo učiněno na 30. schůzi Rady města Bystřice pod Hostýnem dne
19.12.2018.

V Bystřici pod Hostýnem dne 20.12.2018
Za objednatele:

Mgr. Zdeněk Pánek

Za zhotovitele:

' ( "Bduard Krčmař a ;<•: <

