
  

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 
uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění  

 

I. 
Smluvní strany 

 
 
 

Objednatel :  
Statutární město Jihlava 
Masarykovo náměstí 97/1 
586 28 Jihlava 
zastoupené: Ing. Jaroslavem Vymazalem, primátorem města Jihlavy 
IČ: 00286010 
DIČ: CZ00286010 

 
a 

 
Zhotovitel:   

         Sídlo :  
         Zastoupen :  
         IČ:  
         DIČ:  
 
 
 
 

II. 
Předmět a účel plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje dodat kompletní dodávku tištěných informačních a 
propagačních materiálů dle podkladů dodaných objednatelem. v rozsahu přílohy č. 
1 a č. 2, které se stávají nedílnou součástí této smlouvy ,na akci 
 
Stříbrné pomezí – tištěné informační a propagační materiály 

 
Rozsah a kvalita předmětu díla je dána: 

a) podmínkami výzvy s podrobnou specifikací předmětu díla ze dne 7. 3. 2011 
b) touto smlouvou o dílo s přílohami č. 1 a č. 2 
c) nabídkou zhotovitele ze dne ….. 
d) příslušnými normami a právními předpisy platnými v době provádění díla 

 
2. Objednatel se zavazuje za včas a řádně (bez vad a nedodělků) dodané dílo zaplatit 

zhotoviteli v této smlouvě sjednanou cenu.  
3. Účelem užití díla je propagace města a projektu Stříbrné pomezí. 
4. Podklady pro zpracování díla dodá objednatel zhotoviteli elektronicky při podpisu 

smlouvy o dílo a jejich převzetí zhotovitel elektronicky potvrdí. 
 
 
 
 

 
 



  

III. 
Doba a místo plnění 

 
1. Zahájení prací na díle: po podpisu smlouvy o dílo. 
2. Konečný termín pro řádné vyhotovení a dodání díla jako celku bez vad a nedodělků 

se sjednává nejpozději do 22. 4. 2011. Dílo bude předáváno dle potřeby a 

požadavků objednatele.  
3. Místem předání díla je sídlo Statutárního města Jihlavy. 
4. Objednatel se zavazuje převzetí řádně (tj. bez vad a nedodělků) a včas dodaného 

díla zhotoviteli písemně potvrdit, a to v den kdy mu bylo předáno. Součástí předání 
a převzetí díla je rovněž vrácení veškerých zapůjčených podkladových materiálů. 

 
IV. 

Cena za dílo 

1. Objednatel se zavazuje za včas a řádně (bez vad a nedodělků) dodané dílo zaplatit 
zhotoviteli v této smlouvě sjednanou cenu.  

2. Celková nejvýše přípustná cena za provedení díla v rozsahu a v kvalitě dle této 
smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran dle zákona č. 526/1990 Sb., o 
cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to takto:  

 
 

Celková cena za dílo je sjednána na základě dohody smluvních stran a činí:  
bez DPH……………………….  
DPH…………………………...  
cena celkem vč. DPH…………………….  
(slovy………………………………………………………………………………………) 

 
 
 

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění platném ke dni 
povinnosti přiznat daň.  

 
V. 

Platební podmínky 

1. Cenu za dílo se objednatel zavazuje platit zhotoviteli najednou po zhotovení díla a 
to na základě fakturace zhotovitele (zhotovitel je oprávněn fakturovat až po převzetí 
části díla a jeho potvrzení objednatelem). Dokladem o předání a převzetí díla je 
předávací protokol. 

2. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 14 dnů ode dne jejího 
prokazatelného doručení objednateli. Za den zaplacení se považuje den, kdy je 
fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

3. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zák. 235/2004 Sb., zákon o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění a číslo účtu, na který má být cena za dílo 
zaplacena.  

4. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené v čl. V, odst. 3 této 
smlouvy nebo bude obsahovat nesrovnalosti a nejasnosti, je objednatel oprávněn 
ve lhůtě její splatnosti fakturu vrátit zhotoviteli k opravě nebo doplnění. Dnem 
vrácení faktury se staví běh lhůty její splatnosti. Nová lhůta počíná běžet od 
počátku dnem, kdy je objednateli  doručena doplněná nebo opravená faktura. 

5. Faktura budou obsahovat název projektu „Stříbrné pomezí“ a jeho registrační číslo 
CZ.1.11/2.2.00/06.00986. 



  

 
VI. 

Odpovědnost za vady, odstoupení od smlouvy 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla vzniklé 
po jeho předání odpovídá zhotovitel v záruční době 24 měsíců, která běží od 
převzetí díla objednatelem.  Vady zhotovitel odstraní nejpozději do 10 dnů ode dne 
jejich písemného oznámení objednatelem. 

2. Pro uplatňování vad v záruční době objednatelem a jejich odstranění zhotovitelem 
včetně důsledků vzniklých z důvodu porušení povinností platí příslušná ustanovení 
obchodního zákoníku. 

3. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škodu, která by v důsledku vady díla 
vznikla objednateli nebo další osobě – tuto je povinen bez zbytečného odkladu 
nahradit. 

 
VII. 

Sankce za porušení smluvních povinností 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za prodlení s předáním předmětu díla 
smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za prodlení s odstraněním vady díla 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení. 

3. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.   
4. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen zaplatit do 30 dnů ode dne, kdy k jejímu 

zaplacení byl objednatelem písemně vyzván (na základě vystavené faktury).  
5. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení se zaplacením faktury úrok 

z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení. 
 

VIII. 
Převod vlastnického práva a nebezpečí škody na věci 

1. Předmět díla přechází do vlastnictví objednatele dnem předání a převzetí díla. 
Nebezpečí škody na věci přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem, kdy 
objednatel předmět díla převezme. 

 
IX. 

Další ujednání 

1. Objednatel je oprávněn kdykoliv zkontrolovat plnění díla, což je zhotovitel povinen 
kdykoliv umožnit. Zjistí-li objednatel, že tento smluvní vztah byl zhotovitelem 
podstatným způsobem porušen (§345 odst. 2 obchodního zákona), je oprávněn od 
této smlouvy písemně odstoupit. Odstoupení je účinné ke dni doručení jeho 
písemného vyhotovení zhotoviteli. Do 10 dnů ode dne účinnosti odstoupení si 
smluvní strany vydají již přijatá plnění, včetně zapůjčeného podkladového 
materiálu. 

2. Zhotovitel provede dílo osobně, s maximální odbornou péčí, vlastním nákladem a 
na vlastní nebezpečí. Zhotovitel v plném rozsahu a bez omezení odpovídá za 
kvalitu díla. 

3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně 
prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním 
smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

4. V případě pochybností o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem 
zhotoviteli, nebo jestliže zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, bude 



  

písemnost považována za doručenou 3. den po jejím odeslání do sídla zhotovitele 
ke dni doručení písemnosti – bez ohledu na skutečnost zda se zhotovitel v tomto 
sídle zdržuje či nikoli.  

5. Zhotovitel je ve smyslu ustanovení dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole v platném znění povinen v případě potřeby spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly. 

6. Zhotovitel se zavazuje: 
a)  poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související 

s plněním této smlouvy, které si mohou vyžádat kontrolní orgány Regionální rady 
regionu soudržnosti Jihovýchod, Evropské unie a dalších oprávněných subjektů,  

b)  poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních 
dokladů týkající se plnění této smlouvy orgánům provádějícím audit nebo kontrolu 
projektu a umožnit jim vstup  do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy 
realizuje, 

c)  uchovávat účetní a ostatní dokumentaci související s předmětem této smlouvy po 
dobu 15 let od řádného a včasného ukončení činnosti dle této smlouvy. 

 
X. 

Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní přímo neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními obchodního zákoníku, případně obchodními zvyklostmi. 

2. Smlouva o dílo nabude účinnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu oběma 
smluvními stranami. 

3. Obsah smlouvy lze měnit pouze písemnými dodatky takto výslovně označenými a 
pořadově očíslovány, podepsanými oběma smluvními stranami. 

4. Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost 
originálu, dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. 

 
 
 

 
 
 
 
 
V……………dne…………… V……………dne…………… 
 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 

 
 
 

………………………………. ………………………………. 
Ing. Jaroslav Vymazal  
 
 

 
 

 
 
 

 
Vypracovala a zodpovídá: Mgr. Lenka Marečková - T 

Kontroloval: Dr. Ing. Lubomír Dohnal – tajemník magistrátu 
JUDr. Hana Pospíchalová – KT 


