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SMLOUVA O DÍLO

Městská část Praha 10
se sídlem Praha 10, Vršovická 68, PSČ 101 38
IČO: 00 06 39 41
DIČ: CZ00063941
zastoupena Renata Chmelová, starostka
ke smluvnímu jednání oprávněn Mgr. Tomáš Procházka, vedoucí Odboru kultury a projektů
(dále jen „Objednatel“)

a
Z + M Logistics, spol. s r.o.
se sídlem Gorkého 621/26, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 28650808, DIČ: CZ28650808
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 36919
zastoupena David Ševčík, jednatel společnosti
email:
Bankovní spojení: České spořitelny a.s., č.ú. 6215432/0800

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též označováni jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě
„Smluvní strana“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský
zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Objednatel zahájil zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem Tisk Měsíčníku
„Praha 10“. Nabídka Zhotovitele byla vybrána jako nejvhodnější, proto Smluvní strany
uzavírají tuto Smlouvu.

1.2.

Měsíčník „Praha 10“ (dále jen „měsíčník“) je informačním periodickým tiskem o
aktuálním dění v Městské části Praha 10, který vydává Objednatel.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1.

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, které
spočívá v pravidelném měsíčním tisku měsíčního periodika s názvem „Praha 10“,
v rozsahu a v souladu s touto Smlouvou, za splnění technických parametrů stanovených
v čl. 2.2 této Smlouvy (dále jen „Dílo“). Objednatel se zavazuje Dílo výše uvedených
parametrů převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla.

2.2.

Zhotovitel je povinen dodat Dílo následujících technických parametrů:
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Tiskařský stroj

Tiskařský rotační časopisecký stroj (heatset)

Periodicita tisku

Měsíční; celkem proběhne 11 tisků za kalendářní rok

Počet vydání
v kalendářním roce

11

Formát

Celobarevný, 210 x 297 mm

Rozsah vč. obálky

Tisk bude ve dvou variantách, a to buď 24 nebo 32 stran

Kvalita papíru a
barevnost

LWC cca 60 g, lesk, barevnost 4/4 CMYK, kvalitní barevný soutisk

Vazba

Měsíčník bude svázán ve vazbě Vi šitá, čelní ořez

Náklad

75 000 ks výtisků najedno vydání

Termíny vydání

Viz článek 3.1 této smlouvy

Obsah periodika

Obsah každého periodika bude předán Zhotoviteli Objednatelem, a
to ve formátu tiskového souboru pdf.

Balení pro dodání

Balit po 100 ks páskou, a to křížem, a každý balík určený pro
distributora periodika označit štítkem dle požadavků distributora
periodika (závazný vzor štítku předá Objednatel).

3.

MÍ STO A ČAS PLNĚNÍ

3.1.

Objednatel předá Zhotoviteli termíny vydání pro rok 2020 při podpisu této Smlouvy, pro
roky následující vždy nejpozději k 31. 12. daného kalendářního roku pro rok následující.
Objednatel požaduje v každém kalendářním roce 11 vydání.

3.2.

Objednatel předá Zhotoviteli podklady pro zhotovení jednotlivého čísla časopisu
k zahájení výroby a tisku příslušného čísla vždy 28 dne v měsíci, pokud 28 den připadne
na víkend či svátek, pak Objednatel předá podklady nejbližší pracovní den před 28 dnem v
měsíci, a to prostřednictvím uploadu tiskového pdf na ftp server Zhotovitele, přičemž
údaje potřebné pro přístup na tento server předal Zhotovitel Objednateli před podpisem
této Smlouvy.

3.3.

Zhotovitel je povinen předat Objednateli tiskovinu ve formě náhledového plotru ke
schválení nejpozději do 2 dnů od předání podkladů pro zhotovení jednotlivého čísla
měsíčníku dle předchozího odstavce.

3.4.

Dílo bude zhotoveno kompletně, tj. v plném počtu výtisků a předáno nejpozději do 4
pracovních dní od dodání podkladů jednotlivého čísla měsíčníku Objednatelem, v místě
sídla Objednatele, příp. na jiných předem Objednatelem určených místech.

3.5.

V případě prodlení způsobeného Zhotovitelem má Objednatel nárok uplatnit smluvní
pokutu uvedenou v čl. 11.1.1. této Smlouvy.

4.

4.1.

POVINNOSTI ZHOTOVITELE PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
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4-2.

Zhotovitel prohlašuje, že se v celém rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla, že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla
nezbytné.

4.3.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé (třetí osoby) budou při provádění Díla postupovat
s odbornou péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této Smlouvy, Zhotovitel dodá
nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, bezpečně a
spolehlivě využitelné Dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto Smlouvou a účelu
použití.

4.4.

Zhotovitel se zavazuje, že Dílo, tj. náklad měsíčníku, bude připraven před jejich expedicí a
předáním Objednateli a bude splňovat následující podmínky:

4.4.1.

Měsíčník bude balen po 100 ks (dále jen „balík“);

4.4.2.

Každý balík musí být viditelně označen názvem a musí umožňovat řádné
přepočítání;

4.4.3.

Měsíčník musí být balen v balíku páskou, a to křížem, přičemž páska musí být
dostatečně pevná tak, aby vydržela manipulaci s balíkem.

4.5.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost v rámci předtiskové
přípravy.

4.6.

Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu provádění Díla dle požadavků Objednatele.
Nedostatky zjištěné při kontrole je povinen Zhotovitel ihned odstranit.

4.7.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou
povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení Díla předal. Zhotovitel je zejména povinen
upozornit Objednatele na nevhodnou grafickou podobu či technické nedostatky
v předaných podkladech.

CENA DÍLA

5.

Cena za provedení Díla je stanovena následovně:

5.1.

Polož
ka
1

2

Název
Tisk 1 vydání Radničního
měsíčníku (1 vydání = 75 000 ks
výtisků), kde měsíčník má 24
stran
Tisk 1 vydání Radničního
měsíčníku (1 vydání = 75 000 ks
výtisků), kde měsíčník má 32
stran

Cena v Kč
bez DPH

DPH

Cena v Kč
včetně DPH

105 000

22 050

127 050

128 000

26 880

154 880
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Polož
ka

Název
Tisk 28 vydání Radničního
měsíčníku (při předpokladu 7
tisků ročně), kde měsíčník má 24
stran (28 x položka 1 z předchozí
tabulky)
Tisk 16 vydání Radničního
měsíčníku (při předpokladu 4
tisků ročně), kde měsíčník má 32
stran (16 x položka 2 z předchozí
tabulky)

1

2

Cena v Kč
bez DPH

DPH

Cena v Kč
včetně DPH

2 940 OOO

617 400

3 557 400

2 048 OOO

430 080

2 478 080

Polož
ka

Název

Cena v Kč bez
DPH

DPH

Cena v Kč
včetně DPH

1

Celková nabídková cena za
poskytování služby tisku časopisu
s názvem „Praha 10“ v nákladu
75 000 ks měsíčně po dobu 48
měsíců (součet cena položek 1 a 2
z předchozí tabulky)

4 988 OOO

1 047480

6 035 480

(dále jen „Cena díla“)
5.2.

6.

Cena Díla je stanovena ve výši a představuje pevnou, konečnou maximální a
nepřekročitelnou cenu a nebude ovlivněna inflací ani jinými vlivy. Cenu díla je možné
změnit pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících DPH u ceny sjednané touto
Smlouvou. Cena díla zahrnuje všechny činnosti a věci nutné pro řádné provedení,
dokončení a předání Díla.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1.

Objednatel bude hradit Zhotoviteli smluvenou Cenu díla měsíčně v návaznosti na předání
a převzetí kompletního výtisku Díla v příslušném měsíci, a to na podkladě daňového
dokladu (faktuiy), kteiý vystaví Zhotovitel.

6.2.

Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 dnů od doručení faktury Objednateli a
bude zaplacena formou bankovního převodu na účet Zhotovitele uvedený na příslušném
daňovém dokladu. Za den úhrady jakékoli faktury dle této Smlouvy ze strany Objednatele
bude považován den odepsání fakturované částky z bankovního účtu Objednatele.

6.3.

Zhotovitel je povinen doručit fakturu Objednateli písemně v počtu 3 vyhotovení na adresu
podatelny Objednatele a současně elektronicky emailem.

6.4.

Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Zhotoviteli do data jeho splatnosti daňový doklad
(fakturu), který nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy
ČR nebo touto Smlouvou, nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje (s uvedením
chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů). V takovém případě začne běžet doba
splatnosti daňového dokladu (faktury) až doručením řádně opraveného daňového dokladu
(faktury) Objednateli.
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6.5.

Objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoli své pohledávky vůči Zhotoviteli
proti pohledávkám Zhotovitele (včetně pohledávek nejistých). Zhotovitel je oprávněn
jednostranně započítat své pohledávky vůči Objednateli, které Objednatel písemně uznal
jako oprávněné, proti svým dluhům vůči Objednateli. Ostatní pohledávky Zhotovitele vůči
Objednateli Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítávat.

6.6.

Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této Smlouvy (včetně zajišťovacího
postoupení pohledávky), zastavit své pohledávky z této Smlouvy nebo převést své
povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu
Objednatele.

6.7.

Objednatel je oprávněn pozdržet jakoukoli platbu dle této Smlouvy v případě, že v termínu
její splatnosti Zhotovitel porušil či porušuje jakoukoli svou povinnost dle této Smlouvy,
resp. je v prodlení se splněním jakékoli své povinnosti vyplývající z této Smlouvy a takové
porušení doposud neodstranil, resp. takovou povinnost nesplnil nebo se s Objednatelem
nedohodl na jiném způsobu nápravy, a to až do doby, kdy nebude existovat žádné takové
porušení ze strany Zhotovitele. Po dobu takového pozdržení platby ze strany Objednatele
není Objednatel v prodlení se zaplacením.

6.8.

Objednatel nebude poskytovat zálohy.

7.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

7.1.

Vlastníkem zhotovovaného Díla a všech jeho součástí a příslušenství je od počátku
Objednatel. Originály map, plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových
vyjádření jsou a zůstanou ve vlastnictví Objednatele. Jednotlivé věci, které Zhotovitel
opatřil k provedení Díla, se stávají vlastnictvím Objednatele od okamžiku jejich
zapracování do Díla.

7.2.

Veškeré podklady a věci, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí
Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele. Zhotovitel je povinen tyto podklady a další věci
povinen vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání Díla,
s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků
z této Smlouvy.

7.3.

Zhotovitel nese od doby převzetí podkladů do předání řádně dokončeného Díla
Objednateli veškerou odpovědnost za péči o Dílo a nebezpečí škody na Díle.

7.4.

Jestliže z jakéhokoliv důvodu dojde k jakémukoliv poškození, odcizení nebo ztrátě části
Díla, jeho příslušenství nebo materiálů Zhotovitele během období, kdy za péči o ně
odpovídá Zhotovitel, je Zhotovitel povinen na vlastní riziko a náklady ztrátu, odcizení nebo
poškození napravit tak, aby Dílo, jeho část a příslušenství odpovídaly této Smlouvě.
Zhotovitel je rovněž odpovědný za veškeré ztráty, odcizení nebo poškození, které se objeví
po přechodu nebezpečí na Díle či jeho části zpět na Objednatele, ale které vznikly před
tímto přechodem nebezpečí, tj. v době, kdy nebezpečí škody na Díle nesl Zhotovitel.

7.5.

Zhotovitel rovněž nese odpovědnost za veškerou škodu způsobenou Objednateli či jakékoli
třetí osobě nebo na majetku třetí osoby v důsledku provádění Díla, jakož i v důsledku
jakékoli činnosti související s prováděním Díla.
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8.

PODDODAVATELÉ

8.1.

Zhotovitel je oprávněn k provedení části Díla využít pouze ty třetí osoby - poddodavatele které uvedl v seznamu poddodavatelů ve své nabídce na veřejnou zakázku dle čl. 1.1 této
Smlouvy a v seznamu poddodavatelů, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy.

8.2.

Zhotovitel je oprávněn využít k provedení části Díla jiného poddodavatele pouze
s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

8.3.

V případě, kdy Zhotovitel poruší některou z povinností stanovenou včl. 8.1 a/nebo včl.
8.2 této Smlouvy, považuje se to za podstatné porušení smluvních povinností.

8.4.

Zhotovitel není oprávněn postoupit poddodavatelům provedení celého Díla.

8.5.

Uzavření smlouvy s jakýmkoli poddodavatelem k provedení jakékoli části Díla je
Zhotovitel bez zbytečného odkladu povinen oznámit Objednateli a příslušného
poddodavatele dostatečným způsobem identifikovat. Zhotovitel je povinen zajistit, aby
vybraný poddodavatel, jehož prostřednictvim Zhotovitel provádí část Díla, po celou dobu
provádění části Díla splňoval veškeré odborné, kvalifikační či jiné předpoklady a
disponoval povoleními, oprávněními či licencemi v rozsahu, ve kterém by takové
předpoklady a/nebo povolení, oprávnění či licence musel dle této Smlouvy mít zajištěny
Zhotovitel, pokud by část Díla zajišťovanou prostřednictvím poddodavatele prováděl sám
Zhotovitel.

8.6.

Zhotovitel bude odpovídat za veškerá jednání, neplnění závazků a nedbalost kteréhokoliv
poddodavatele stejným způsobem, jako by se jednalo o jednání, neplnění povinností nebo
nedbalost Zhotovitele.

9.

VADY DÍLA

9.1.

Dílo nebo jeho část mají vady, jestliže neodpovídají výsledku stanovenému ve Smlouvě,
účelu užití Díla dle Smlouvy, případně nemají vlastnosti stanovené Smlouvou, včetně
technických parametrů Díla stanovených včl. 2.2 této Smlouvy nebo nemají vlastnosti
stanovené pokyny Objednatele (dále jen „vadné Dílo“).

9.2.

V případě vadného Díla, nedohodnou - li se Smluvní strany v konkrétním případě jinak, je
Objednatel oprávněn požadovat dle své volby po Zhotoviteli:

9.3.

-

přetisk měsíčníku, a to bez nároku na jakoukoliv odměnu, do 24 hodin od doručení
výzvy ze strany Objednatele; přetiskem se rozumí nové vytištění měsíčníku
v požadovaném nákladu a požadovaných vlastností stanovených ve Smlouvě;

-

slevu z Ceny díla;

-

dodání chybějícího plnění (výtisků měsíčníku) do požadovaného množství nákladu
měsíčníku, a to do 24 hodin od doručení výzvy ze strany Objednatele.

Volbu mezi nároky uvedenými v článku 9.2 této Smlouvy sdělí Objednatel Zhotoviteli
v prokolu v souladu s čl. 10.3 této Smlouvy. Pokud nebude u příslušné vady uvedené
v Protokolu o převzetí Díla uveden žádný konkrétní nárok, je Zhotovitel povinen takovou
vadu takovým způsobem, který je podle zavedené odborné praxe v konkrétním případě
obvyklý a vhodný. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení se splněním zvoleného nároku
z vad, je Objednatel oprávněn svůj původně zvolený nárok kdykoli změnit.
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9-4-

Slevu z Ceny díla je Zhotovitel povinen poskytnout (zaplatit) Objednateli nejpozději do 30
dnů ode dne, kdy Objednatel oznámí Zhotoviteli výši požadované slevy z Ceny díla a
způsob jejího výpočtu.

9.5.

O odstranění příslušné vady bude sepsán protokol, který podepíší obě Smluvní strany. V
tomto protokolu, který vystaví Zhotovitel, musí být mimo jiné uveden popis odstranění
vady, datum zahájení a ukončení odstraňování vady.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
10.1.

Každý měsíčník vytištěný Zhotovitelem se stává vlastnictvím Objednatele okamžikem
tohoto vytištění. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo Objednateli v místě a čase v souladu
s článkem 3 této Smlouvy, nedohodnou-li se strany výslovně jinak. Součástí každé
dodávky příslušného počtu vydání měsíčníku bude vždy dodací list s vyznačeným datem a
místem dodání do určeného místa dodání.

10.2.

Objednatel provede po dodání výtisku měsíčníku kontrolu obsahu a kvality dodaného Díla,
buď sám, nebo prostřednictvím distributora tisku, a to do 24 hodin od předání Díla do
míst plnění stanovených Objednatelem v souladu s touto Smlouvou. Pokud Dílo bude bez
vad, objednatel jej převezme; v opačném případě je oprávněn Dílo nepřevzít a uplatnit
práva z vadného plnění. O předání a převzetí bezvadného Díla se zhotoví předávací
protokol (dále jen „Protokol o převzetí díla“).

10.3.

V případě, že Objednatel, případně distributor tisku, zjistí, že dílo je vadné, sepíší o této
skutečnosti protokol, v němž popíší vady Díla. Následně bude Objednatel postupovat
v souladu s čl. 9 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla ve lhůtách
stanovených v čl. 9.2 této Smlouvy, jinak bez zbytečného odkladu.

10.4.

K předání Díla bude docházet postupně, a to každý měsíc v návaznosti na tisk jednotlivých
nákladů měsíčníku. Příslušná část Díla se považuje za předanou, a tedy dokončenou a
provedenou, okamžikem podepsání Protokolu o převzetí díla oběma Smluvními stranami
(či jejich oprávněnými zástupci). Protokolární předání Díla však nezbavuje Zhotovitele
povinnosti splnit veškeré své další povinnosti uvedené v této Smlouvě.

11.
11.1.

SANKČNÍ USTANOVENÍ

Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této Smlouvě povinen
Objednateli zaplatit a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli v takovém případě požadovat
zaplacení smluvních pokut takto:
11.1.1.

Při nedodržení termínu dodání Díla stanoveném v článku 3 této Smlouvy ze
strany Zhotovitele, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu
ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den trvání prodlení;

11.1.2.

při nedodržení požadavku barevnosti (tj. při odchylce rovné či větší 05%
oproti zadání Zadavatele) je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 50.000,- Kč/jeden náklad měsíčníku;

11.1.3.

při nedodržení povinnosti Zhotovitele ohledně poddodavatelů stanovené v čl.
8.1 a / nebo čl. 8.2 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení;

11.1.4.

při porušení povinnosti Zhotovitele odstranit vady Díla ve lhůtě stanovené
v článku 9 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní
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pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu za každý započatý den prodlení
s jejím odstraněním;
11.1.5.

při porušení jakékoli jiné povinnosti Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé dílčí porušení
Smlouvy.

11.2.

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká
povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou utvrzeno.
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené
porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v plné výši.

11.3.

Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty.
Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý
den prodlení.

11.4.

Zhotovitel je odpovědný za veškerou škodu, včetně ušlého zisku, způsobenou Objednateli
případným porušením svých povinností.

11.5.

Zhotovitel je povinen:
11.5.1.

Objednatele neprodleně prokazatelně vyrozumět o hrozící nebo vzniklé škodě,
o níž se dozvěděl nebo při vynaložení odborné péče měl dozvědět při
poskytování plnění;

11.5.2.

poskytnout Objednateli podrobný popis hrozící nebo vzniklé škody; a

11.5.3.

navrhnout mu opatření nezbytná k prevenci vzniku škody nebo odstranění
následků škodné události.

12. TRVÁNÍ SMLOUVY
12.1.

Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

12.2.

Smluvní vztah z této Smlouvy je možné ukončit výpovědí kteroukoli Smluvní stranou,
přičemž výpovědní doba je pro obě Smluvní strany stejná a činí 3 měsíce. Výpovědní doba
počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena
druhé Smluvní straně.

12.3.

Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou Smluvních stran, stejně jako odstoupením
od Smlouvy upraveném v čl. 13 této Smlouvy.

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
13.1.

Objednatel je oprávněn od této Smlouvy (případně i jen od jejího nesplněného zbytku)
odstoupit v případech uvedených v této Smlouvě, jakož i v případech, kdy mu to umožňují
obecně závazné právní předpisy, a dále v případě, že:

13.1.2.

příslušný soud pravomocně rozhodne, že Zhotovitele je v úpadku (bez ohledu
na to, kdo podal insolvenční návrh), nebo
Zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo

13.1.3.
13.1.4.

byla na majetek Zhotovitele nařízena exekuce či výkon rozhodnutí, nebo
se Zhotovitel dostane do platební neschopnosti, nebo

13.1.5.

Zhotovitel se dostane do prodlení s prováděním Díla delším než 10 dnů, nebo

13.1.1.
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13.1.6.

13.2.

Zhotovitel porušil jiné své povinnosti podstatným způsobem či opakovaně, tj.
alespoň dvakrát.

Za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit se
dále považuje, pokud:
13.2.1.

Zhotovitel nedodal požadované množství výtisků měsíčníku v 1 nákladu, jak je
specifikováno v bodě 2.2 této Smlouvy;

13.2.2.

tuto povinnost nesplnil ani do 24 hodin od doručení výzvy Objednatele
v souladu s čl. 9.2 této Smlouvy a

13.2.3.

dodané množství výtisků měsíčníku v 1 nákladu je menší nejméně o 5 000 ks
výtisků oproti předpokládanému množství výtisků v 1 nákladu.

13.3.

Odstoupením se tato Smlouva od počátku ruší, vyjma případů, kdy Objednatel odstoupí
jen od nesplněného zbytku Smlouvy. V případě, že Objednatel odstoupí jen od
nesplněného zbytku této Smlouvy, nezbavuje taková skutečnost Zhotovitele žádných
povinností nebo odpovědností dle této Smlouvy ve vztahu k té části Díla, která byla ke dni
odstoupení realizována.

13.4.

Odstoupení od Smlouvy se nedotýká povinnosti Zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty
nebo náhrady škody Objednateli.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
14.1.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
-

Příloha č. 1

Seznam poddodavatelů

14.2.

Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma Smluvními stranami.

14.3.

Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění
v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, zajistí
Objednatel.

14.4.

Zhotovitel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností.

14.5.

Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá tuto
Smlouvu při svém podnikání, a na tuto Smlouvu se tudíž ve vztahu ke Zhotoviteli
neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796
Občanského zákoníku (lichva).

14.6.

Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné či stane-li se
takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení
ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení
přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této Smlouvy.
Účastníci se pro tento případ zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným,
které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení neplatného,
neúčinného nebo nevynutitelného.

14.7.

Práva a povinnosti touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku. V ostatním se tato Smlouva řídí obecně závaznými právními
předpisy.

14.8.

Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě
číslovaných dodatků; účastníci výslovně vylučují možnost změny této Smlouvy jinou
formou než písemnou.
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14-9-

Tato Smlouva se uzavírá elektronicky.

14.10. Uzavření této Smlouvy schválila Rada městské části Praha 10 usnesením č. P10
040089/2020 ze dne 4. 5. 2020.

V Praze dne

V Ostravě dne
Digitálně podepsal

David
Ševčík

Mgr. Tomáš M9rTomáš
z
Procházka
Procházka Datum: 2020.05.26
17:22:06+02'00'

Digitálně podepsal
David Ševčík

Datum: 2020.05.25
12:47:32 +02’00’

Městská část Praha 10

Z + M Logistics, spol. s r.o.

jméno: Mgr. Tomáš Procházka

jméno: David Ševčík

funkce: vedoucí Odboru kultury a projektů

funkce: jednatel

objednatel

zhotovitel
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Príloha č. 1
Seznam poddodavatelů

REGIONPRESS, s.r.o.

se sídlem: Študentská 2 917 01 Trnava

IČO: 36252417
zastoupena: PhDr. Martin Ilavský, PhD.
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