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Smlouva o dílo 
 

 uzavřená dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění 

 

Smluvní strany 
 

Městská část Praha 21 
se sídlem:  Staroklánovická 260, 190 16, Praha 9, 
zastoupená:  Karlou Jakob Čechovou - starostkou 
IČ:  00240923 
DIČ:  CZ00240923 
bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s.,  
číslo účtu:  2000709369/0800 
(dále jen objednatel nebo MČ Praha 21) 
na straně jedné 
 
a 
 
Název:  
se sídlem:   
jednající:   
IČ:   
DIČ:   
bankovní spojení:   
číslo účtu: 
registrace:  
(dále jen zhotovitel)  
na straně druhé 
 
uzavírají v návaznosti na výsledek zadávacího řízení vyhlášeného na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem 

„Výroba, tisk, doprava a roznos časopisu Újezdský zpravodaj“ následující smlouvu o dílo. 
 
 
 

Článek I 
Předmět smlouvy 

 
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k výrobě a tisku časopisu Újezdský zpravodaj (dále také jen „dílo“).  
 
2. Součástí díla, které provádí zhotovitel na své náklady a nebezpečí, je: 

• Grafická úprava vč. korektur 
• Tisk a knihařské zpracování 
• Elektronická archivace veškerých vydání časopisu 
• Roznos výtisků díla do schránek v Újezdě nad Lesy – požadován 100% roznos a doručení 300 výtisků na 

podatelnu úřadu  
 

3.  Objednatel dodá zhotoviteli podklady pro grafické zpracování a zhotovení každého požadovaného čísla 
časopisu Újezdský zpravodaj ve formátu pdf nejpozději 10 dnů před termínem distribuce, viz odst. 4.  

 
4.  Obě smluvní strany se zavazují vytvořit u každého požadovaného čísla časopisu průkazným způsobem kontrolu 

zadání a potvrzení objednávky a specifikace, včetně harmonogramu prací (tisku a předání). Objednatel předá 
zhotoviteli podklady pro tisk požadovaného čísla časopisu vždy s dostatečným časovým předstihem, viz čl. 3 
tak, aby aktuální číslo ÚZ bylo vytištěno vždy nejpozději poslední den v příslušném měsíci. A aby distribuce 
zhotoveného čísla do schránek započala 1. dne v měsíci, nejpozději však 3. dne v měsíci a to tehdy, vyjde-li 1. 
den v měsíci na sobotu, nebo státní svátek.  

 

5.  Zhotovitel po řádném splnění všech plnění a po ukončení předmětné smlouvy předá objednateli veškerá 
vydání (čísla) časopisu k archivaci v elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči nejpozději do jednoho měsíce 
po ukončení této smlouvy.  

 
 
 
VÝROBNÍ SPECIFIKACE: 
Periodicita: měsíčník /mimo srpen/  
Náklad:  4.200 kusů jednoho vydání 
Rozsah:  16 - 28 tiskových stran + 4 tiskové strany obálky 
Balení:  po 50 ks do folie (v případě více příloh po 25 ks do folie) 
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE: 
Formát: A4  

Vazba:  V1 
Barevnost:  4/4  CMYK – 1/1 černá 

Papír:  90 g křída lesklá, všitá příloha bílá 70 g - offset 
Na přebalu: uvedeno číslo časopisu, kalendářní rok a měsíce, na které je časopis vydáván, označení názvu  
 časopisu Újezdský zpravodaj, logo smluvních stran 
 
MÍSTO PLNĚNÍ: 

• Dodavatel se zavazuje měsíčně s výjimkou měsíce srpna, dodávat do výše uvedených míst plnění 
pravidelně 4.200 ks časopisu po dobu tří let od podpisu smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen předat 
výtisky řádně zabalené, označené a nepoškozené. Osobou oprávněnou převzít jednotlivá vydání časopisu 
je osoba oprávněná k věcným jednáním nebo jiná osoba, jejíž jméno objednatel zhotoviteli sdělí a 
naopak. V místě tiskárny pověřený kurýr, v místě objednatele archivářka. O předání a převzetí 
jednotlivých zakázek budou vždy smluvními stranami sepsány a podepsány dílčí Přejímací protokoly. 
Celkový závazek zhotovitele je pak splněn za výše uvedených podmínek dodáním posledního čísla 
časopisu, které jsou zahrnuty do celkového rozsahu předmětu plnění a převzetím bezvadné zakázky 
objednatelem na základě posledního dílčího Přejímacího protokolu podepsaného objednatelem a 
zhotovitelem. 

 
TERMÍN SPLNĚNÍ: 

• Pro každý měsíčník k prvnímu dni v měsíci v návaznosti na čl. I odst. 4.   
 

 
 
 

Článek II 
Cena a platební podmínky 

 
1. MČ Praha jako objednatel a ___________________________ jako dodavatel se dohodli, že úhrada ceny za 

veškeré plnění uvedené v této smlouvě bude zhotoviteli hrazena z bankovního účtu objednatele, tzn. dílčí 
faktury za řádné dodání bez vad budou měsíčně vystavovány a zasílány objednateli.  

 

2. Celková cena díla vč. DPH činí:  
 

Formát vazba 4/4CMYK str. 1/1černá str. celkem str. cenová nabídka 

A4 V1 32   32   
 
 

     Tato cena je shodná s nabídkovou cenou, kterou uvedl zhotovitel ve své nabídce ze dne ________________a 
odpovídá parametrům z nabídky. V ceně je zahrnuta doprava finálních zakázek do místa plnění a standardní 
balení ve sjednaném rozsahu a distribuce díla do schránek v Újezdě nad Lesy.  

 
3. Cena jednotlivých vydání bude fakturována měsíčně zhotovitelem samostatně vždy po řádném převzetí 

vydání objednatelem (300 ks na podatelnu ÚMČ P21) a řádném roznosu do schránek v Újezdě nad Lesy.  

4. Právo na zaplacení měsíční úhrady za zhotovení díla vzniká zhotoviteli řádným splněním jeho závazku v místě 

plnění a způsobem uvedeným v této smlouvě. 

5. Objednatel je povinen zaplatit cenu díla až po převzetí vydání a podepsání přejímacího protokolu oběma 

smluvními stranami, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem. 

6. Splatnost všech dílčích měsíčních faktur je 15 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Faktura bude mít 

náležitost daňového a účetního dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů. 
 

7. Objednatelem nebude poskytnuta záloha. Úhrada bude prováděna v české měně. 
 

8. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za předmět plnění je zhotovitel oprávněn účtovat pouze 
smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení. 
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Článek III 

Ochrana zájmů smluvních stran 
 
1.   Každá smluvní strana je povinna zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které jí druhá strana při 

činnosti dle této smlouvy sdělila nebo o nichž se i jinak dověděla při jejím provádění, a to i po ukončení 

platnosti této smlouvy. Informace, které nejsou v obchodních ani jiných kruzích běžně dostupné a které mají 
skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, jsou obchodním tajemstvím 
smluvních stran a smluvní strany mají zájem na jejich ochraně. 

 
2. Smluvní strany jsou povinny veškeré informace, které získaly při plnění dle této smlouvy, využít výhradně ve 

prospěch společné spolupráce dle této smlouvy. Strana, která tuto povinnost porušila, odpovídá za vzniklou 
škodu.  

 
3. Objednatel zajistí pro zhotovitele logo MČ Praha 21 a předá je zhotoviteli bez zbytečného odkladu po 

uzavření smlouvy a zhotovitel je oprávněn toto loga používat jen po dobu účinnosti této smlouvy. 
 
 
 

Článek IV. 
Odpovědnost za vady 

 
1. Zhotovitel odpovídá objednateli za řádné včasné plnění a za vady díla. Zhotovitel však neodpovídá za vady 

díla způsobené kvalitou a rozsahem podkladů dodaných ze strany objednatele, pokud zhotovitel objednatele 
na nevhodné nebo nedostatečné podklady písemně upozornil a objednatel na jejich použití trval. 

 
2. Vady zjevné a vady týkající se množství je objednatel povinen reklamovat u zhotovitele ihned po převzetí 

nebo neprodleně po jejich zjištění nejpozději však do 14 dnů ode dne uskutečnění dílčího plnění, tj. ode dne 
podpisu dílčího Přejímacího protokolu oběma smluvními stranami. 

 
3.  Za nedodané, nebo vadné výtisky zhotoviteli nenáleží odměna. 

 
4.    Je-li zhotovitel v prodlení se splněním části díla (vydání), je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu 

ve výši 10% z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Nárok na smluvní pokutu objednateli nevzniká v 
případě prodlení objednatele při součinnosti plnění v rámci dohodnutého harmonogramu nebo v případě 
nedodání úplných podkladů (viz čl. I, odst. 3, 4 této smlouvy).  

 
 
 

Článek V  
Společná a závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech stejné právní síly, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá 

smluvní strana. 
 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými k jednání smluvních 
stran. 

 
3. Tato smlouva je sjednána na dobu určitou tří let od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami s tím, 

že každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět. Výpovědní doba je 3 měsíce a počíná 
běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi. Ke dni uplynutí výpovědní lhůty smluvní strany 
vypořádají svá vzájemná práva a povinnosti Vyplývající z této smlouvy. 
 

4. Tato smlouva může být měněna jen písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě, potvrzenými oběma 
smluvními stranami. 

 
5. Právní vztahy touto smlouvou blíže neupravené se na základě dohody smluvních stran řídí zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 
7. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách MČ Praha 21 (objednatele) 

www.praha21.cz, a prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 občanského zákoníku, pročež udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších 
podmínek 
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8. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smlouvy v souladu zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů (zákon o registru smluv), zajistí objednatel. 

 
9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a uváženě, že smluvním stranám je znám 

význam jednotlivých ustanovení, pojmů, výrazů a názvů užitých v této smlouvě a na důkaz souhlasu 

s jednotlivými ustanoveními této smlouvy připojují své vlastnoruční podpisy osoby oprávněné k jednání 
smluvních stran. 

 
 
 
 
 
V Praze dne:                                                                     V Praze dne: 
 
 
 
 

          Za objednatele:           Za zhotovitele: 
 
 
…………………………………………………………………….   …………………………………..
           starostka MČ Praha 21            

 


