SMLOUVA O DÍLO
Tisk a dodání 4 čísel časopisu UJEP v DNS – 2021/0004
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále také jen jako „občanský zákoník“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující smluvní strany:
Objednatel
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Sídlo:
Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
IČ:
44555601
DIČ:
CZ44555601
Jednající:
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. - rektor
/dále jen objednatel na straně jedné/

a

Zhotovitel
Společnost:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Jednající:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
/dále jen zhotovitel na straně druhé/, objednatel a zhotovitel dále společně též
jako smluvní strany nebo jednotlivě též jako smluvní strana/

tuto
Smlouvu o dílo
(dále jen tato smlouva)
I.
Základní ustanovení
1. Tato smlouva o dílo je uzavřena ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č.
89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě a taktéž
oprávnění k podnikání jsou v souladu s právním stavem v době uzavření
smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez
prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto
smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky
pro vytvoření díla dle této smlouvy a má dostatečné personální i materiální
zázemí pro řádné a včasné provedení díla pro objednatele dle této smlouvy.
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4. Zhotovitel prohlašuje, že mu není známa jakákoliv skutečnost, která by, byť
jen potenciálně, mohla ohrozit vytvoření díla dle této smlouvy, ani vznik žádné
takové skutečnosti nehrozí.
II.
Předmět smlouvy
1. Na základě předložené nabídky v rámci veřejné zakázky s názvem Tisk a
dodání 4 čísel časopisu UJEP v DNS – 2021/0004 se zhotovitel touto
smlouvou zavazuje provést řádně, včas, ve sjednané kvalitě, na svůj náklad a
nebezpečí pro objednatele dílo:
Tisk a dodávka časopisu specifikovaného v příloze č. 1. této smlouvy o
dílo, a zajistit jeho dodání objednateli (dále jen „dílo“).

2. Předmětem této smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za
řádně a včas provedené a předané dílo sjednanou cenu.
III.
Doba plnění a předání díla
1. Zhotovitel je povinen provést dílo a předat jej objednateli do 10 kalendářních
dnů od okamžiku, kdy mu objednatel předá poslední z následujících
podkladů, viz Příloha č. 1.
2. Objednatel předá zhotoviteli veškeré podklady uvedené v bodě 1 tohoto
článku výše elektronicky na e-mailovou adresu …………………………….
(doplní zhotovitel) neprodleně po uveřejnění této smlouvy v registru smluv.
3. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli ještě před vytištěním elektronicky na
e-mailovou adresu josef.ruzicka@ujep.cz závěrečnou podobu díla, tj.
jednotlivého vydání časopisu UJEP, k odsouhlasení.
4. Místem předání díla je:
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, rektorát UJEP,
Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem.
5. Zhotovitel se zavazuje odevzdat dílo objednateli dle objednávek objednatele.
6. Objednávkou se pro účely této smlouvy rozumí jedno vydání časopisu UJEP
v souladu s Přílohou č. 1 této smlouvy. Kontaktní osobou zhotovitele je
………………………………… (doplní zhotovitel).
7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 3 pracovní
dny předem.
8. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude provedeno bez
jakýchkoliv vad a nedodělků.
9. O předání a převzetí díla sepíší objednatel a zhotovitel předávací protokol.
10. V případě, že dílo nebude dodáno ve stanoveném termínu, zavazuje se
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% z ceny nedodané
části díla za každý, byť jen započatý, den prodlení.
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IV.
Cena díla
1.

Cena bez DPH se po dohodě smluvních stran sjednává v souladu s nabídkou
zhotovitele v zadávacím řízení jako cena nejvýše přípustná.

2.

Konečná kupní cena bude stanovena podle matice nabídkových cen
stanovených v příloze č. 1.

3.

Součástí sjednané ceny dle článku IV., odstavce 1. jsou veškeré práce a
dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla
včetně dopravy zhotoveného díla do: místa předání díla definovaného v čl. III
odst. 4 této smlouvy výše.

4.

Nabídkové ceny v matici jsou ceny nejvýše přípustné a platí po celou dobu
platnosti smlouvy.

5.

Zhotovitel zodpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena
v souladu s platnými právními předpisy.
V.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude zhotoviteli poskytovat žádné
zálohy.
2. Objednatel uhradí cenu díla na základě daňového dokladu (faktury)
vystaveného zhotovitelem po řádném splnění části díla. Daňový doklad musí
splňovat všechny náležitosti stanovené zvláštními právními předpisy. Součástí
faktury bude i kopie předávacího protokolu obsahující ujednání o tom, že dílo
bylo objednateli předáno bez vad a nedodělků a dále podpisy smluvních stran.
3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny jsou faktury, které budou mít náležitosti
daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“). Faktury musí obsahovat
také název veřejné zakázky, které se daný daňový doklad týká.
4. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena uvedená v čl. IV. odst. 1 této
smlouvy bude vyfakturována zhotovitelem objednateli v 4 fakturách (přičemž
počet faktur odpovídá počtu objednávek, tj. počtu vydání časopisu UJEP), kdy
cena uvedená na jednotlivé faktuře bude odpovídat ceně jednotlivé
objednávky. Součástí příslušné faktury musí rovněž být jednoznačná
identifikace konkrétní objednávky.
5. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost
nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před
uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu druhé smluvní straně k provedení
opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením
nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní
lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové
faktury objednateli.
7. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle
čl. III., odst. 9 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou
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smluvních stran, v němž bude uvedeno stanovisko objednatele, že je dílo bez
vad a nedodělků.

8. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostně na číslo
účtu uvedené zhotovitelem na faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené ve
smlouvě.
9. Cenu díla je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace této
smlouvy ke změnám daňových předpisů upravující výši DPH, o tomto jsou v
tomto případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.
10. S ohledem na ustanovení § 109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, který mimo jiné upravuje
otázku ručení příjemce zdanitelného plnění, se smluvní strany dohodly na
následujících právech a povinnostech:
a) Smluvní strany shodně prohlašují, že účelem úpravy jejich práv a
povinností obsažených v tomto odstavci je vyloučení situací, za kterých
by byl objednatel ručitelem za nezaplacenou daň z přidané hodnoty.
Smluvní strany se dále dohodly, že jakákoliv interpretace tohoto
odstavce musí být vykládána v souladu s takto deklarovanou vůlí obou
smluvních stran, a to i kdyby se některé z níže uvedených ustanovení
tohoto odstavce ukázalo býti neplatným nebo neúplným, či jakýmkoliv
způsobem vadným.
b) Smluvní strany se dohodly, že veškeré platby provedené mezi
smluvními stranami na základě této smlouvy, budou učiněny
bezhotovostním převodem na příslušný bankovní účet oprávněné
smluvní strany uvedený v záhlaví této smlouvy (nestanoví-li tato
smlouva výslovně jinak). Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní
strany uvádějí, že tento účet, je veden poskytovatelem platebních
služeb v tuzemsku (dále jen „Podmínka tuzemského účtu“).
c) Smluvní strany dále prohlašují, že jejich výše uvedené bankovní účty
jsou, v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, účty, které jsou správcem daně
zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup (dále jen
„Podmínka zveřejněného účtu“).
d) V případě, že se kterákoliv ze smluvních stran rozhodne změnit účet, na
který jí má být poskytováno peněžité plnění (uvedený v záhlaví této
smlouvy), je povinna zvolit takový účet, aby byly zachovány Podmínka
tuzemského účtu a Podmínka zveřejněného účtu definované v tomto
odstavci výše. O změně bankovního účtu je dále povinna neprodleně
informovat druhou smluvní stranu.
e) Smluvní strany podpisem této smlouvy prohlašují, že výše peněžitých
plnění poskytovaných na základě této smlouvy je výsledkem
vzájemného konsenzu obou smluvních stran a je zcela korespondující
s cenou obvyklou.
f)

V případě, že by se kterákoliv ze smluvních stran chtěla, byť jen
částečně, odchýlit od některého z výše uvedených ustanovení tohoto
odstavce, může tak učinit pouze na základě předchozího písemného
souhlasu druhé smluvní strany a zároveň za splnění podmínky, že
částka odpovídající dani z přidané hodnoty dané platby bude převedena
přímo na bankovní účet správce daně oprávněné smluvní strany.
Smluvní strana, která plní na účet správce daně, je povinna postupovat
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dle zákonem stanovených podmínek upravujících tento postup
(především dle ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
g) Smluvní strany se podpisem této smlouvy dále zavazují, že nebudou
činit ničeho, co by mělo za následek:
i) úmyslné nezaplacení daně,
ii) postavení smluvní strany, které by znemožňovalo daň zaplatit,
iii) zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody.
h) V případě, že by se některé z výše uvedených ustanovení tohoto
odstavce ukázalo býti neplatným, neúplným, nejasným, či jakýmkoliv
jiným způsobem vadným, jsou smluvní strany povinny daný nedostatek
odstranit tak, aby byl zachován účel této úpravy definovaný v bodě a)
tohoto odstavce výše. Stejně tak jsou smluvní strany povinny
postupovat v případě, kdy by se výše uvedená úprava ukázala býti
nedostatečnou.
i)

Ustanovení článku II., odst. 9, písm. c), d), e) této smlouvy se nepoužijí
v případě osob, které nejsou povinny k dani z přidané hodnoty ve
smyslu § 5 zákona č. 235/2005 Sb. v platném znění, tedy v případě
zhotovitele, který je osobou neusazenou v tuzemsku, která nemá v
České republice sídlo ani provozovnu, na neplátce daně z přidané
hodnoty, na osoby, které neprovozují ekonomickou činnost.

VI.
Odpovědnost za škodu
1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
VII.
Vady, záruky a reklamace
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno dle podmínek této smlouvy. Na
dílo řádně předané podle této smlouvy poskytuje zhotovitel záruku po dobu 12
měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí
díla. Záruka se vztahuje na vady resp. nedodělky díla, které se projeví u díla
s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik prokazatelně zavinil
objednatel.
2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve
smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci,
vztahující se k provedení díla.
3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí
zhotoviteli její výskyt, vadu popíše. Jakmile objednatel odešle toto písemné
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, pokud
v oznámení neuvede jinak.
4. Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do jednoho
dne ode dne doručení písemného oznámení o vadě. Vada bude odstraněna
nejpozději do 7 dnů, pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak.
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5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným
protokolem.
6. V případě, že vada nebude odstraněna ve smluveném termínu, zavazuje se
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% z ceny plnění
vadného díla za každý, byť jen započatý, den prodlení s odstraněním vady.
7. V případě, že objednatel neobdrží od zhotovitele kontrolní výtisk ve lhůtě
stanovené v čl. III. odst. 3 zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,02% z ceny plnění díla za každý, byť jen započatý, den
prodlení se zasláním kontrolního výtisku.
VIII.
Odstoupení od smlouvy

1.

Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel své smluvní
povinnosti. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů
vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát (škod) vzniklých
prodloužením termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu.

2.

Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní
straně.
IX.
Vyloučení ustanovení občanského zákoníku

1. Smluvní strany se podpisem této smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci
ustanovení § 557 a § 1805, § 2590 odst. 2 věta druhá, § 2618 zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se podpisem této smlouvy dohodly, že vylučují dále aplikaci
ustanovení § 2612 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, a to nad rámec, ve kterém jsou tato práva a povinnosti
stanovené touto smlouvou.
X.
Závěrečná ustanovení
1. V případech v této smlouvě výslovně neupravených se budou smluvní strany
bezvýjimečně řídit příslušnými ustanoveními ustanovení zák. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany si podpisem této smlouvy sjednávají (pokud tato smlouva
nestanoví jinak), že závazky touto smlouvou založené budou vykládány
výhradně podle obsahu této smlouvy, bez přihlédnutí k jakékoli skutečnosti,
která nastala a/nebo byla sdělena, jednou stranou druhé straně před
uzavřením této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů,
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Zhotovitel se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu
kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu
dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními
předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů). Minimálně však do roku 2033.
5. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být zhotovitelem postoupena bez
předchozího písemného souhlasu objednatele.
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6. Pro případ postoupení této smlouvy si smluvní strany ujednaly, že postoupená
strana nemůže odmítnout osvobození postupitele za žádných okolností.
7. Práva vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 15 let
ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
8. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech
náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které
považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný
při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí
být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá
žádný závazek žádné ze smluvních stran.
9. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe
zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví
týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně
sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
10. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu
této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k
uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, které si strany poskytly v této smlouvě,
nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s
jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá
strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy
daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně
předmětu této smlouvy a případy taxativně stanovené touto smlouvou.
11. Pro vyloučení pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem,
uzavírá tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní
ustanovení § 1793 občanského zákoníku ani § 1796 občanského zákoníku.
12. Zhotovitel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností. Tímto však
nejsou nikterak dotčena práva Smluvních stran upravená v této Smlouvě.
13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru
smluv MV ČR.
14. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
15. Vztahy a spory vzniklé z této smlouvy se řídí obecně platnými právními
předpisy. Strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této smlouvy
přednostně vzájemnou dohodou. V případě, že se smluvním stranám
nepodaří dosáhnout mimosoudního vyřešení celého sporu, bude k rozhodnutí
příslušný obecný soud České republiky podle místa sídla objednatele.
16. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými
zástupci
obou smluvních stran.
17. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý s platností
originálu, přičemž každý z výtisků obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel i
objednatel obdrží po dvou stejnopisech.
18. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik,
změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména
odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou.
19. Tato smlouva zároveň ruší všechna předchozí písemná i ústní ujednání
smluvních stran v této věci.
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20. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly,
s obsahem souhlasí, prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni nebo
na základě nevýhodných podmínek, kdy na důkaz jejich svobodné, pravé a
vážné vůle připojují své vlastnoruční podpisy.
21. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm.
e) osobou, na níž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve
smyslu zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění a bere tuto skutečnost na
vědomí a proti uveřejnění této smlouvy nemají žádných námitek. Smluvní
strany prohlašují, že se dohodly, že žádná z informací, které jsou obsaženy
v této smlouvě, není obchodním tajemstvím či citlivou informací, které by bylo
třeba před zveřejněním smlouvy v registru smluv znečitelnit. Uveřejnění
prostřednictvím registru smluv zajistí kupující do 15 dnů od uzavření smlouvy.
Příloha č. 1 – podrobná specifikace

V Ústí nad Labem dne ..............................

......................................................
za objednatele

V…………………………dne…………

.......................................................
za zhotovitele
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