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ZÁPIS  

19. jednání Rady města Úvaly, 

 konané v mimořádném termínu dne 12. 11. 2020 v 20:40 hod.  

Sál v DPS, Nám. Svobody 1570, Úvaly 

 
Přítomni: Mgr. Petr Borecký, Josef Polák, Ing. Ludmila Milerová, Miloslav Kolařík  

Hosté:  Jana Tesařová, JUDr. Patrik Šebesta,   

Omluveni: Ing. Alexis Kimbembe  

Ověřovatelé: Mgr. Petr Borecký, p. Josef Polák,   
Zapsal:  Monika Šimáňová  

 

Za správnost odpovídá pí Tesařová. 

 

Starosta zahájil jednání v 20:40 hodin a poté přítomní schválili níže uvedený program. 

Schválený program: 
 

Bod Věc Stav po jednání 

1. Zahájení  

2. Jmenování ředitele Technických služeb města Úvaly, příspěvkové organizace Schválen 

3. Vyhodnocení poptávkového řízení "Grafické zpracování a tisk měsíčníku Život 
Úval" 

Schválen 

4. Ukončení jednání  

 

K jednotlivým bodům programu: 

1. Zahájení 
 

Bod 2. Jmenování ředitele Technických služeb města Úvaly, příspěvkové organizace 

Předkladatel: Jana Tesařová, tajemník úřadu 

Na základě výsledků výběrového řízení ze dne 12.11.2020 na ředitele/ku Technických služeb města Úvaly, 
příspěvkové organizace doporučila výběrová komise rady města jmenovat pana Jaroslava Špačka, nar. 
1*.**.****, ***** ******* ****,*** **, *****, ředitelem Technických služeb města Úvaly. příspěvkové organizace. 
Výběrové řízení a jmenování je předkládáno v souladu s podmínkami stanovenými ve zřizovací listině této 
příspěvkové organizace. 

Usnesení č. R-518/2020 

Rada města Úvaly 

I .   bere  na vědomí  

závěr výběrové komise - výsledek výběrového řízení ze dne 12.11.2020 na ředitele/ku Technických služeb 
města Úvaly, příspěvkové organizace 

I I .   jmenu je  

ředitelem Technických služeb města Úvaly, příspěvkové organizace pana Jaroslava Špaček, nar. **********, 
***** ******* ****,*** **, *****, s účinností od 1.12.2020 

I I I .   uk ládá  

1.  tajemnici úřadu 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
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Termín: 30.11.2020 

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - protokol o průběhu výběrového řízení  
Příloha č.2 k usnesení Rady města Úvaly - protokol o průběhu výběrového řízení 
přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Bod 3. Vyhodnocení poptávkového řízení "Grafické zpracování a tisk měsíčníku Život Úval" 

Předkladatel: Jana Tesařová, tajemník úřadu, Jana Svatošová, projektový manažer 
Na základě rozhodnutí RM ze dne 15. 9. 2020 byla rozeslána poptávka tiskárenských a grafických služeb. 
Vzhledem k předpokládané výši zakázky 1,5 mil. Kč bylo postupováno dle vnitřní směrnice 1/2016 a bylo 
osloveno šest firem. V termínu pro předkládání nabídek byly doručeny tři nabídky oslovených firem. Popis 
nabídek a proces jejich hodnocení je zachycen v přiloženém protokolu. Komise došla k závěru, že ekonomicky 
nejvýhodnější nabídka je nabídka firmy Tiskárna Chrt - Marek Dvořák, polygrafická výroba, Dražická 2458, 
Praha 9, IČO 660 30 099. Komise doporučuje RM uzavřít s touto firmou smlouvu o dílo. Smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou v délce trvání tří let. Jeden výtisk nákladu 2 950 kusů bude účtován ve výši 26 200Kč 
bez DPH á 24 stran, v případě, že dojde k navýšení počtu stran, bude účtována za jeden výtisk nákladu 2 950 
kusů částka 30 300Kč bez DPH á 28 stran, 34 000Kč bez DPH á 32 stran a 36 250 Kč bez DPH á 36 stran. Za 
vložený list formátu A4 5 300 Kč bez DPH za jeden výtisk nákladu 2 950 kusů. Na tyto služby se vztahuje 
daňová sazba ve výši 10%. 
P. Kolařík nebyl přítomen u hlasování. 

Usnesení č. R-519/2020 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  se  

1.  se závěry hodnotící komise, která konstatovala, že nabídka firmy Tiskárna Chrt - Marek Dvořák, 
polygrafická výroba, Dražická 2458, Praha 9,  IČO 660 30 099 je nabídkou ekonomicky nejvýhodnější 

2.  tím, aby byla na základě výsledků poptávkového řízení s názvem "Měsíčník Život Úval - grafické 
zpracování a tisk" uzavřena smlouva o dílo s firmou Tiskárna Chrt - Marek Dvořák, polygrafická výroba, 
Dražická 2458, Praha 9,  IČO 660 30 099. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou v délce trvání tří let. 
Jeden výtisk nákladu 2 950 kusů bude účtován ve výši 26 200Kč bez DPH á 24 stran, v případě, že 
dojde k navýšení počtu stran, bude účtována za jeden výtisk nákladu 2 950 kusů cena 30 300Kč bez 
DPH á 28 stran, 34 000Kč bez DPH á 32 stran a 36 250 Kč bez DPH á 36 stran. Za vložený list formátu 
A4 5 300 Kč bez DPH za jeden výtisk nákladu 2 950 kusů. Na tyto služby se vztahuje daňová sazba ve 
výši 10% 

I I .   pověřu je  

1.  Mgr. Petra Boreckého, starostu 

1.  podpisem smlouvy 

2.  Jitku Hamouzovou, vedoucí odboru správního OSPR, Ing. Janu Svatošovou, projektovou manažerku 

1.  realizací tohoto usnesení 

Příloha č.1 k usnesení RM - Protokol sloučené komise 

Příloha č.2 k usnesení RM - Návrh smlouvy o dílo 

přijato, pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

4. Ukončení jednání 
Starosta ukončil jednání v 21:00 hodin. 
 

 

Mgr. Petr Borecký 
starosta 

 

Josef Polák 
místostarosta 

 

  

  

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení v 
plném znění, spolu se zápisem ze schůze Rady města Úvaly je pro občany k dispozici k nahlédnutí na 

městském úřadě. 















VZMR(Uvaly-Tisk): SMLOUVA: (13/05/2020) 

SMLOUVA O DÍLO 

 

Město Úvaly, IČO: 00240931, se sídlem Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly, ID datové schránky: pa3bvse, zastoupené 
Mgr. Petrem Boreckým, starostou, oprávněným za tento samosprávný územní celek podepisovat samostatně 

(dále jen "Objednatel") 

 

a 

 

Tiskárna Chrt – Marek Dvořák – polygrafická výroba, IČO: 660 30 099, se sídlem Dražická 2458, 190 00, Praha 9, 
s místem podnikání Hulická 977, Praha 9, 190 16, email: marekdvorka@centrum.cz, zastoupená Markem Dvořákem, nar. 3. 
11. 1969 

 

(dále jen "Zhotovitel") 

 

uzavírají níže uvedenou smlouvu: 
 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též označováni jako „Strany“ nebo jednotlivě „Strana“) 
 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“): 

 

ČLÁNEK 1 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

1.1. Objednatel zahájil zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem "Měsíčník Život 
Úval - grafické zpracování a tisk" (dále jen „Zakázka“). Nabídka Zhotovitele na plnění Zakázky byla vybrána 
jako nejvhodnější, proto Strany uzavírají tuto Smlouvu. 

 

1.2. Měsíčník „Život Úval“ (dále jen „Měsíčník“) je informačním periodickým tiskem o aktuálním dění ve Městě Úvaly, 

který vydává Objednatel.  
ČLÁNEK 2 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, které spočívá v zajištění grafické 
přípravy a v pravidelném měsíčním tisku Měsíčníku, tj. měsíčního periodika s názvem „Život Úval“, v rozsahu a 

v souladu s touto Smlouvou, za splnění technických parametrů stanovených v odstavci 2.2 této Smlouvy, a při 
dodržení zákonných náležitostí stanovených v §8 zákona č. 46/2000 Sb., tiskový zákon, v platném znění (dále jen 
„Dílo“). Objednatel se zavazuje Dílo výše uvedených parametrů převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu v souladu 

s Článkem 5 této Smlouvy. 

 

2.2 Zhotovitel je povinen dodat Dílo následujících technických parametrů: 
 

Periodicita tisku 
měsíční, s výjimkou měsíců červenec a srpen, které budou 
sdruženy do prázdninového dvojčísla 

Počet vydání v kalendářním roce 11 

Formát A4, celobarevný, písmo Open Sans 

Rozsah vč. obálky 24 stran s možností rozšíření až na 36 stran 

Kvalita papíru plošná hmotnost 90g/m2, matná křída 

Vazba V1, šitá ve hřbetu na skobičky 

Náklad 2.950 kusů výtisků na jedno vydání  
Termíny vydání viz odstavec 3.1 této Smlouvy 

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

Balení pro dodání viz odstavec 4.4 této Smlouvy 

 

ČLÁNEK 3 

MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ 
 

mailto:marekdvorka@centrum.cz
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3.1 Objednatel požaduje v každém kalendářním roce jedenáct (11) vydání Měsíčníku s tím, že pro měsíce července 
a srpen bude vydáváno prázdninové dvojčíslo.  

 

3.2 Objednatel předá Zhotoviteli podklady pro zhotovení jednotlivého čísla Měsíčníku k zahájení výroby a tisku 
příslušného čísla vždy sedm (7) dnů před koncem kalendářního měsíce s tím, že pokud takový den připadne na 
víkend či svátek, pak Objednatel předá podklady nejbližší předcházející pracovní den, a to prostřednictvím e-

mailu či jakéhokoliv vhodného nosiče datových informací, a to formou textových souborů (např. formátu *.doc, 
*.pdf apod). Objednatel zároveň předá Zhotoviteli i veškeré fotografie, které budou součástí Měsíčníku. 
Zhotovitel se zaváže dodané fotografie zpracovat a upravit pro tisk podle požadavků předtiskové přípravy a 
umístit je do textu.  
 

Zhotovitel tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn předat Zhotoviteli podklady pro 
zhotovení jednotlivého čísla Měsíčníku k zahájení výroby a tisku příslušného čísla i později než sedm (7) dnů 
před koncem kalendářního měsíce, avšak nejpozději vždy pět (5) pracovních dnů před koncem kalendářního 
měsíce. 
 

Zhotovitel tímto dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn předat Zhotoviteli nejpozději 
tři (3) pracovní dny před koncem kalendářního měsíce podklady pro zhotovení volného listu, který bude vložen 
do příslušného čísla Měsíčníku. 

 

3.3 Zhotovitel je povinen předat Objednateli tiskovinu ke schválení s tím, že Objednatel je povinen sdělit Zhotoviteli 
případné připomínky nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin od předání tiskoviny k náhledu. 

 

3.4 Dílo bude zhotoveno kompletně, tj. v plném počtu výtisků, a předáno nejpozději poslední den kalendářního 
měsíce předcházejícího měsíci, ke kterému se Měsíčník vztahuje, a to v místě sídla Objednatele v počtu 150 kusů 

a na provozovně České pošty v Úvalech, na adrese nám. Svobody 1452, 250 82 Úvaly, v počtu 2.800 kusů, 

pokud Objednatel předem Zhotoviteli písemně nesdělí jinak. Pokud den, ke kterému má být Dílo Objednateli 
Zhotovitelem předáno není pracovním dnem, pak Zhotovitel Dílo předá v souladu s předchozí větou v nejbližší 
následující pracovní den. 

 

3.5 V případě prodlení způsobeného Zhotovitelem má Objednatel nárok uplatnit smluvní pokutu uvedenou 
v odstavci 11.1(a) této Smlouvy. 

ČLÁNEK 4 

POVINNOSTI ZHOTOVITELE PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 
 

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: 

 

(a) Měsíčník bude balen po 50 ks (dále jen „Balík“); 
(b) Každý Balík musí být viditelně označen názvem a musí umožňovat řádné přepočítání; 
(c) Měsíčník musí být balen v Balíku fólií nebo 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. 
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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. 

 

ČLÁNEK 5 

CENA DÍLA 

 

5.1 Cena za provedení Díla včetně grafické úpravy je stanovena následovně:  
 

  
Cena v Kč bez 

DPH 
DPH v % DPH v Kč 

Cena v Kč 
včetně DPH 

(a) 

Tisk jednoho (1) vydání 
Měsíčníku (1 vydání = 2.950 ks 
výtisků), kde měsíčník má 24 

stran  

1 152 800,- 10 115 280,- 1 268 080,- 

(b) 

Tisk dalších čtyř (4) stran pro 

jedno (1) vydání Měsíčníku, 
cena pro jeden (1) výtisk 

4 100,- 10 410,- 4 540,- 

(c) 

Tisk dalších osmi (8) stran pro 

jedno (1) vydání Měsíčníku, 
cena pro jeden (1) výtisk 

7 800,- 

 
10 780,- 8 580,- 

(d) 

Tisk dalších dvanácti (12) 
stran pro jedno (1) vydání 
Měsíčníku, cena pro jeden (1) 
výtisk 

10 050,- 10 1 005,- 11 055,- 

(e) 
Tisk volně vloženého listu a 

jeho vložení do Měsíčníku 
5 300,- 10 530,- 5 830,- 

 

 (dále jen „Cena díla“). 
 

5.2 Cena díla zahrnuje ocenění všech plnění Zhotovitele nutných k řádnému provedení Díla a Zhotovitel tímto 
potvrzuje, že Cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné pro kvalitní provádění Díla specifikované v této 
Smlouvě, včetně veškerých předpokládaných rizik a vlivů (včetně inflačních) během jeho provádění.  

 

a. Cena díla je stanovena jako celková konečná cena za provedení Díla a může být navýšena pouze v případě 
zvýšení zákonné sazby daně z přidané hodnoty (DPH). V případě, že Zhotovitel provede jakékoliv činnosti nad 
rámec služeb sjednaných touto Smlouvou bez předchozího uzavření dodatku k této Smlouvě se Zhotovitelem 
o provedení takových činností, nemá Zhotovitel nárok na zaplacení navýšené ceny činností, u nichž nebude 
ujednán důsledek na výši Ceny díla. 

 

 

 

 

ČLÁNEK 6 

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 (faktury), který vystaví 
Zhotovitel. 

 

6.2 Veškeré faktury vystavené Zhotovitelem na základě této Smlouvy budou splatné třicet (30) dnů po jejich 

doručení Objednateli.  Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu díla.  
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6.3 Zhotovitel je povinen doručit fakturu Objednateli elektronicky emailem na e-mailovou adresu: 

podatelna@mestouvaly.cz. 

 

6.4 Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění 
(dále jen "Zákon o účetnictví"), a č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen "Zákon o 
DPH") a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle §29 Zákona o DPH. V případě, že jakákoliv 
faktura (daňový doklad) vystavená Zhotovitelem nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji 
Zhotoviteli vrátit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne jejího doručení Objednateli k opravě a/nebo doplnění. Lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu Objednateli. 

 

6.5 Každá platba na základě této Smlouvy bude považována za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné částky z 
bankovního účtu Objednatele. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou jakékoliv faktury, a takové porušení 
nenapraví ani do deseti (10) pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení Zhotovitele o takovém 
prodlení s úhradou příslušné faktury, bude Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení v zákonné 
výši z jakékoliv takové dlužné částky.   

 

6.6 Cena Díla (či jakákoliv její část), splatná dle této Smlouvy bude převedena na jakýkoliv bankovní účet Zhotovitele 

uvedený v příslušné faktuře. 
 

6.7 Objednatel provede kontrolu, zda Zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu 
ustanovení § 106a Zákona o DPH, a že číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené na daňovém dokladu je jako 
povinně registrovaný údaj zveřejněno správcem daně podle §96 Zákona o DPH.  V případě, že ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému správce daně Zhotovitel uveden jako nespolehlivý 
plátce, nebo číslo bankovního účtu není zveřejněno dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn provést úhradu 
daňového dokladu do výše bez DPH. Částka rovnající se DPH bude Objednatelem přímo poukázána na účet 
správce daně podle §109a Zákona o DPH. 

 

6.8 Zhotovitel se zavazuje, že uvede na daňovém dokladu označení peněžního ústavu a číslo bankovního účtu, který 
je zveřejněn správcem daně a ve prospěch kterého má být provedena platba. Pokud tak neučiní nebo pokud při 
provádění úhrady již uvedený účet nebude uveden v registru zveřejňovaném správcem daně, strpí, bez uplatnění 
jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení daně Objednatelem a úhradu závazku jen ve výši bez DPH, případně je 
povinen nahradit Objednateli škodu, která by mu z tohoto důvodu, nebo z důvodu úhrady na nezveřejněný účet 
vznikla. 

 

6.9 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. 

 

6.10 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. 

 

6.11 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.  
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ČLÁNEK 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 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. 
 

ČLÁNEK 8 

PODDODAVATELÉ 

 

8.1 Zhotovitel je oprávněn k provedení části Díla využít pouze ty poddodavatele, které uvedl v seznamu 

poddodavatelů ve své nabídce na plnění Zakázky a v seznamu poddodavatelů, který je Přílohou 1 této Smlouvy. 

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

 

8.2 V případě, kdy Zhotovitel poruší některou z povinností stanovených v odstavci 8.1 výše, považuje se to za 
podstatné porušení smluvních povinností. 

 

8.3 Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnému z poddodavatelů provedení Díla ve větším rozsahu než 40% 
objemu zakázky. 

 

8.4 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 prostřednictvím 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.  

 

8.5 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. 

 

ČLÁNEK 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 
v odstavci 2.2 této Smlouvy nebo nemají vlastnosti stanovené pokyny Objednatele (dále jen „Vadné dílo“). 
 



6 

9.2 V případě Vadného díla, pokud se Strany nedohodnou v každém konkrétním případě jinak, je Objednatel 
oprávněn požadovat dle své volby po Zhotoviteli: 

 

- přetisk Měsíčníku, a to bez nároku na jakoukoliv odměnu, do čtyřiceti osmi (48) hodin od doručení 
písemné výzvy ze strany Objednatele; přetiskem se rozumí nové vytištění Měsíčníku v požadovaném 
nákladu a požadovaných vlastností stanovených v této Smlouvě; 

- slevu z Ceny díla; 

- dodání chybějícího plnění (výtisků Měsíčníku) do požadovaného množství nákladu Měsíčníku, a to do 

dvaceti čtyři (24) hodin od doručení písemné výzvy ze strany Objednatele. 
 

9.3 Volbu mezi nároky uvedenými v odstavci 9.2 této Smlouvy sdělí Objednatel Zhotoviteli v prokolu v souladu 

s odstavcem 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. 

 

9.4 Sleva z Ceny díla bude zohledněna v Ceně díla za plnění poskytnuté v bezprostředně následujícím kalendářním 
měsíci, a to snížením částky Ceny díla o výši uplatněné slevy.  

 

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

 

ČLÁNEK 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, pokud se Strany 

nedohodnou 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 dvaceti čtyř (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, sepíšou o této skutečnosti protokol, 
v němž popíší vady Díla. Následně bude Objednatel postupovat v souladu s článkem 9 této Smlouvy. Zhotovitel 

je povinen odstranit vady Díla ve lhůtách stanovených v odstavci 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 Stranami (či jejich oprávněnými zástupci). Protokolární předání Díla však nezbavuje 
Zhotovitele povinnosti splnit veškeré své další povinnosti uvedené v této Smlouvě. 

 

ČLÁNEK 11 

SANKCE 

 

11.1 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:  
 

(a) při nedodržení termínu dodání Díla stanoveném v článku 3 této Smlouvy ze strany Zhotovitele, je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den trvání 
prodlení; 

(b) při nedodržení požadavku na kvalitu a formát dle odstavce 2.2 této Smlouvy je Zhotovitel povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč/jeden náklad Měsíčníku;  

(c) při nedodržení povinnosti Zhotovitele ohledně poddodavatelů stanovené v odstavci 8.1 této Smlouvy je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení; 
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(d) při porušení povinnosti Zhotovitele odstranit vady Díla ve lhůtě stanovené v článku 9 této Smlouvy je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každou vadu za každý 

započatý den prodlení s jejím odstraněním; 

(e) při porušení jakékoli jiné povinnosti Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 2.500,- 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 deseti (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: 

 

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

(b) poskytnout Objednateli podrobný popis hrozící nebo vzniklé škody; a 

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

ČLÁNEK 12 

TRVÁNÍ SMLOUVY 

 

12.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání čtyřiceti osmi (48) měsíců ode dne uzavření této 
Smlouvy. 

 

12.2 Smluvní vztah z této Smlouvy je možné ukončit výpovědí kteroukoli Stranou, přičemž výpovědní doba je pro obě 
Strany stejná a činí tři (3) měsíce. Výpovědní doba počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, 
v němž byla výpověď doručena druhé Straně.  

 

12.3 Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou Stran, stejně jako odstoupením od Smlouvy upraveném v článku 
13 této Smlouvy. 

ČLÁNEK 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: 

 

(a) příslušný soud pravomocně rozhodne, že Zhotovitel je v úpadku (bez ohledu na to, kdo podal 

insolvenční návrh), nebo 

(b) Zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo  
(c) byla na majetek Zhotovitele nařízena exekuce či výkon rozhodnutí, nebo  
(d) se Zhotovitel dostane do platební neschopnosti, nebo  
(e) Zhotovitel se dostane do prodlení s prováděním Díla delším než deset (10) dnů, nebo  

(f) Zhotovitel porušil jiné své povinnosti podstatným způsobem či opakovaně, tj. alespoň dvakrát (2x).   

 

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

(a) Zhotovitel nedodal požadované množství výtisků Měsíčníku v jednom (1) nákladu, jak je specifikováno 
v odstavci 2.2 této Smlouvy a tuto povinnost nesplnil ani ve lhůtě stanovené v odstavci 9.2 této 
Smlouvy; a 
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(b) dodané množství výtisků měsíčníku v jednom (1) nákladu je menší nejméně o 500 ks výtisků oproti 
předpokládanému množství výtisků v jednom (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. 

 

 

ČLÁNEK 14 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

14.1 Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající a ve smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku a s obsahem smlouvy souvisejících předpisů.  
 

14.2 Smluvní strany sjednávají, že pokud by bylo jedno z výše uvedených ustanovení zcela nebo zčásti právně 
neúčinné, zůstává tím nedotčena právní účinnost ostatních ustanovení. Totéž platí i pro případ smluvní mezery. 
 

14.3 Tato Smlouva je závazná jak pro Strany, tak pro jejich případné právní nástupce. Tato Smlouva je jedinou a 

úplnou dohodou Stran. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě vzestupně 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci Stran. Žádné úkony či jednání ze strany 
jedné Strany nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo dodatku k této Smlouvě. V souladu s 
ustanovením §1740(3) Občanského zákoníku Strany nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem 
nebo odchylkou, čímž druhá Strana podpisem Smlouvy souhlasí. Strany se dále dohodly, že možnost zhojení 
nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si Strany 
sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv, tedy že mezi Stranami neplatí ustanovení §582(1) první věta a 
(2) Občanského zákoníku. Současně je zde platná podmínka, že Smlouvu a dodatky Smlouvy musí odsouhlasit 
orgán města (Objednatele), který schválil tuto Smlouvu, jinak je takové ujednání (smlouva či dodatek) podle 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, absolutně neplatné. 

 

14.4 Zhotovitel přebírá podle §1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností. 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). 

 

14.5 Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 
Občanského zákoníku a tímto výslovně souhlasí se zveřejněním veškerých náležitostí a podmínek této Smlouvy 
a/nebo souvisejících dokumentů a informací, včetně zveřejnění této Smlouvy jako celku, v rámci informací 
zpřístupňovaných veřejnosti bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, a to i prostřednictvím dálkového 
přístupu, zejména na webových stránkách Objednatele (města Úvaly).  Tato Smlouva bude v souladu s 
ustanovením §219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zveřejněna na profilu 
Objednatele včetně všech jejích příloh, případných změn a dodatků a dále včetně výše skutečně uhrazené ceny 
za plnění Zakázky. 

 

14.5 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. Strany 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. 

 

14.6 Strany prohlašují, že berou na vědomí, že Strany shromažďují osobní údaje druhé Strany a jejích zaměstnanců a 
členů v rozsahu uvedeném touto Smlouvou včetně všech případných dodatků k této Smlouvě, zejména jména a 
příjmení osob, které tuto Smlouvu podepisují za Strany, jména a příjmení osob uvedených jako kontakty, včetně 
případných poskytnutých či uvedených e-mailů a telefonních čísel, v souladu s Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů, a to za účelem realizace této Smlouvy. Osobní údaje shromážděné v souvislosti s 
touto Smlouvou nebudou jiným způsobem Stranami využívány, ledaže tak výslovně vyplývá z právních předpisů 
platných v České republice nebo byl výslovně poskytnut souhlas subjektem osobních údajů. 
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14.7 Strany souhlasí s tím, že text této Smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a že Objednatel, jako povinný subjekt, má povinnost na 
žádost poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie této Smlouvy.  

 

14.8 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s odesláním finančních transakcí vyplývajících z této Smlouvy na transparentní 
účet Objednatele (města Úvaly) a je seznámen s tím, že bankovní ústav může na takovém účtu zveřejnit 
nejméně tyto informace: zaúčtovaná částka a měna, datum připsání platby na účet, popis platby, název a číslo 
účtu plátce, zpráva pro příjemce, variabilní, konstantní a specifický symbol, a také další text, byl-li plátcem 
uveden, jakož i text uvedený Stranou k identifikaci platby směrem k veřejnosti. 
 

14.9 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Strany měly a chtěly v 
této 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 Stran. 
 

14.10 Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že lze zásilku zaslat prostřednictvím datové 
schránky anebo doporučenou zásilkou, která je podána k přepravě držitelem poštovní licence na adresu 
smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy. V případě, že se některou ze smluvních stran odeslaná 
písemnost prostřednictvím držitele poštovní licence vrátí jako nedoručená, považuje se za doručenou dnem 
následujícím po dni otisku razítka na zásilce, kdy byla poštou odesílateli vrácena; zásilky odeslané 
prostřednictvím datové schránky se považují za přijaté následující den po umístění do datové schránky příjemce 
zásilky v systému datových schránek. 

 

14.11 Strany tímto sjednávají, že rozhodným právem je právo České republiky, rozhodným jazykem je jazyk český a 
rozhodným soudem je Okresní soud pro Prahu – východ ve věcech, které rozhodují okresní soudy a Krajský soud 
v Praze ve věcech, které rozhodují krajské soudy. 

 

14.12 Tato smlouva bude v souladu s ustanovením zákona o veřejných zakázkách zveřejněna na profilu objednatele 
včetně všech jejích příloh, případných změn a dodatků.  

 

14.10 Uzavření této Smlouvy schválila rada Města Úvaly usnesením č. R-519/2020 na svém jednání konaném dne 12. 

listopadu a pověřila starostu města Úvaly k jejímu podpisu. 
 

14.11 Podle ustanovení §3(2)(k) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, není povinnost tuto 
Smlouvu registrovat v registru smluv. 

 

14.12 Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha 1 Seznam poddodavatelů. 
 

14.13 Tato Smlouva je podepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž Objednatel0 obdrží tři (3) 
vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. 

 

14.14 Strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, což potvrzují svými podpisy. 
 

14.15 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami. 
 

 

 

 

 

 

 

 

V Úvalech dne 19. listopadu 2020   V Praze dne                   2020 

 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 

 

Město Úvaly:     Tiskárna Chrt - Marek Dvořák, polygrafická výroba 

 

 

http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-137-2006-sb-o-verejnych-zakazkach/uplne/#p147a
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Podpis:  _____________________   Podpis:  _____________________   

Jméno:  Mgr. Petr Borecký     Jméno:  Marek Dvořák 

Funkce: starosta     Funkce: jednatel 
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