
SMLOUVA O DÍLO 

                                                       č. ……………………… 

   ----------------------------------------------------- 

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpis 

 

I. 

SMLUVNÍ STRANY 

• Objednatel: 

Městská část Praha – Libuš 

IČ: 00231142, DIČ: CZ 00231142 

Libušská 35, 142 00 Praha 4 – Libuš 

Zastoupená Mgr. Jiřím Koubkem, starostou 

  

na straně jedné − dále též jako objednatel 

a 

• Zhotovitel: 

…………………………………………..,  

IČ …………….DIČ : ………………………. 

Zastoupena panem  …………………….. 

           Zapsaná …………………………………. 

na straně druhé − dále též jako zhotovitel 

 

II. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

 

a) Předmětem této smlouvy je dodávka tisku opakovaně, jedenkrát měsíčně, tj. tisková výroba 

časopisu po dobu 2 let, tj. 22 čísel, z toho 2 dvoučísel (v měsíci červenci) cca dvojnásobném rozsahu, 

za dále uvedených parametrů jednotlivého čísla:  

Tisk časopisu z elektronicky dodaných podkladů 

Název: Časopis 

Náklad: 4.250 Ks 

Rozsah: 

Část a) A4, obálka 4 strany 4/4, 16 vnitřních stran 4/4 

obálka 130g LK 

vnitřní strany 80g ofsetový papír (BO) 

náklad 4.250 ks 

Vazba V1 

Část b) vkládaná příloha 

A5, 4/0, 80g ofsetový papír 

 

 

doprava vytištěného nákladu časopisu na dohodnuté místo v Praze 4 − Libuši 

 



Do časopisu se bude vkládat příloha dle níže uvedené specifikace: 
Název: Vkládaná příloha 

Náklad: 4.250 ks 

Rozsah: 2 strany 

Fornát : A5 – 146 x 210 

Barevnost: 4/0 – CMYK 

Papír: 80g ofsetový papír 

Podklady: Data v PDF 

Ořez: na formát 

Vložit do časopisu 

 

Doprava vytištěného nákladu časopisu na dohodnuté místo v Praze 4 – Libuši 

b) Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci při vkládání inzerce MČ Praha-Libuš a třetích subjektů formou 

vložených letáků a ke vkladu každoročního kalendáře MČ Praha-Libuš. 

 

III. 

ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ SMLOUVY 

 

a) Objednatel touto smlouvou objednává u zhotovitele zhotovení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy, 

v rozsahu a provedení dle nabídky ze dne ………….., která je nedílnou součástí této smlouvy. 

Objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla podle ustanovení čl. VI této 

smlouvy.  

 

b) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí zhotovit pro objednatele dílo, 

uvedené v čl. II této smlouvy v rozsahu a provedení podle nabídky ze dne ……., která je nedílnou 

součástí této smlouvy, a zhotovené dílo ve stanoveném termínu, uvedeném v čl. IV. této smlouvy, 

předat objednateli. 
 

IV. 

MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ 

 

a) Místem plnění je hlavní město Praha s upřesněním dle místa převzetí vytištěného nákladu časopisu 

na dohodnutém místě v Praze 4 – Libuši. 

 

b) Smlouva se uzavírá na dobu určitou na 24 měsíců od data podpisu smlouvy.  

 

c) Vlastnictví k předmětu smlouvy náleží objednateli po podpisu dodacího listu. Zhotovitel nese 

nebezpečí škody na předmětu smlouvy až do okamžiku podpisu dodacího listu zástupcem objednatele. 

Podpisem dodacího listu přechází nebezpečí škody na předmětu na zhotovitele. 

 

V. 

CENA DÍLA 

 

a) Cena díla uvedeného v čl. II této smlouvy byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 

……. a činí…….,-Kč bez DPH, slovy: „…….korun českých“ bez DPH.  Tato cena je pevná a 

neměnná, pouze se připočte příslušné DPH. 

 



Cena díla:       …….,-Kč 

DPH 21 %: ..……… 

---------------------------------------- 

Cena díla celkem  ……..,- Kč s DPH. 

 

Konečnou cenu včetně DPH je možné v případě změn sazby DPH změnit. 

 

b) Plnění smlouvy bude splatné na základě fakturace. Ta proběhne jednou měsíčně tak, že po vytištění 

a dodání každého jednotlivého čísla časopisu zhotovitel vystaví fakturu na částku ve výši 1/24 ceny 

dle č. II odst. 1 této smlouvy a tuto fakturu odešle objednateli. Splatnost faktury je 14 dní od doručení 

objednateli. V případě dvojčísel půjde o fakturaci ve výši 1/12 výše uvedené ceny.  

 

VI 

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

 

 a) Objednatel je povinen ve lhůtě 30 dní od převzetí předmětu díla jej zkontrolovat, zejména zda je 

dodáno ve sjednaném druhu, rozsahu a jakosti, či nemá jiné vady. Jakékoliv zjištěné vady či 

nedostatky je objednatel povinen v této lhůtě oznámit zhotoviteli. Zhotovitel odpovídá za zjištěné vady 

či nedostatky, jež mu objednatel oznámí v této lhůtě. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady ve lhůtě 

10 dnů od jejich nahlášení objednatelem.  

 

 b) Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstraňovat, případně nahradit veškeré vady vzniklé a ohlášené 

 v době uvedené v odst. a). Tato doba počíná běžet dnem podpisu příslušného dodacího listu. 

 

 

VII. 

SMLUVNÍ POKUTY – ÚROK Z PRODLENÍ 

DOHODA ÚČASTNÍKŮ O MOŽNOSTI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

 

 a) Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného předmětu 

smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v případě prodlení s odstranění vady dle čl. VI. odst. 

a), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 %  z celkové ceny díla včetně DPH za 

každý i započatý den prodlení až do dne protokolárního předání a převzetí zhotoveného díla. 

V případě, že zhotovitel bude v prodlení opakovaně o více než 3 dny, je objednatel oprávněn od této 

smlouvy odstoupit. 

 

  b) Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele se zaplacením faktury a doplatku 

podle čl. VII. odst. a) až b), zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné 

částky za každý den prodlení až do zaplacení dlužné částky. 

 

  c) Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se považuje nedodržení 

kvalitativních podmínek zhotovitelem v průběhu provádění díla, za což je objednatel oprávněn od této 

smlouvy odstoupit.   

 

 

VIII. 

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 

 

   a) Objednatel zplnomocňuje pro jednání ve věcech technických, pro předávání podkladů pro výrobu 

jednotlivých čísel a pro přebírání vyhotovených čísel časopisu U nás jako své zástupce p. Jindřicha 

Sochůrka, tajemníka ÚMČ Praha-Libuš, telefon 603 529 932, e-mail 

tajemnik@praha-libus.cz, a Mgr. Hanu Kolářovou, šéfredaktorku časopisu U nás, tel. 

mailto:tajemnik@praha-libus.cz


 731 179 913, e-mail hana.kolarova@tiscali.cz. Jejich plné moci jsou nedílnou součástí této 

 smlouvy.  

  

      IX. 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

• Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

• Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě písemných a očíslovaných dodatků 

podepsaných oběma účastníky. 

• Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou 

vyhotoveních. 

• Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající zákonem č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

• Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřenou podle jejich svobodné vůle přečetly a 

s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy. 

• Přílohami k této smlouvě je: nabídka zhotovitele ze dne ………. 

• Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zák.  

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

V Praze dne: …………………………… 

 

 

 

 

 

  

-------------------------------------     -------------------------------- 

objednatel       zhotovitel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1: Nabídka zhotovitele ze dne …………… 

mailto:hana.kolarova@tiscali.cz

