Příloha č. 3

Smlouva o dílo
na vytvoření manuálu jednotné vizuální identityměsta Štramberka podle ust. § 2358 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník")
Město Štramberk
IČ 00298468, DIČ CZ00298468
se sídlem Náměstí 9, Štramberk, zastoupenéstarostou Ing. Davidem Plandorem, Ph.D.
(dále jen „objednatel" na straně jedné)
a

(dále jen „zhotovitel" na straně druhé)
uzavřeli níže uvedeného data tuto smlouvu o dílo:
I. Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zpracovat pro objednatele manuál jednotné vizuální
identity města Štramberka (dále jen „manuál“ nebo „dílo").
2. Přesná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje rozpracované dílo předkládat průběžně zástupci objednatele, a to
jednou za 16 pracovních dní, počínaje 30. dnem po uzavření smlouvy . Objednatel si tímto
vyhrazuje právo předložené části díla odsouhlašovat, či připomínkovat, žádat jeho úpravy a
dopracování, což je zhotovitel povinen respektovat. Nebude-li dílo zhotoveno podle
připomínek a úprav objednatele, je tento oprávněn převzetí díla odmítnout a dílo nepřevzít.
4. Dílo bude objednatelem, předáno v této formě:
5. Objednatel se zavazuje dílo podle této smlouvy převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu
uvedenou v čl. III odst. 1 této smlouvy.

II. Doba a místo plnění
Smluvní strany se dohodly na termínu plnění podle této smlouvy takto:
1. Lhůta plnění začíná běžet dnem následujícím po dni podpisu této smlouvy a činí 90
kalendářních dnů. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 21 kalendářních
dnů od podpisu smlouvy a předkládat zástupci objednatele již realizované části díla
k odsouhlašení, případně připomínkování ve lhůtách dle článku I. bod. 3. této smlouvy
2. Místem plnění je sídlo objednatele.

III. Cena a platební podmínky
1. Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo ve výši:
Kč bez DPH Kč
DPH (sazba ...%)
Kč včetně DPH
Uvedená cena je konečná a nelze ji překročit. Součástí ceny jsou veškeré práce a dodávky,
poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. Tato částka rovněž
obsahuje veškeré poplatky za užívání díla podle čl. IV odst. 5 této smlouvy.
2. Cena za dílo bude objednatelem uhrazena jednorázově po úplnémsplnění díla, tj. po podpisu
předávacího protokolu podle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
3. Objednatel uhradí cenu za dílo na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného
zhotovitelem po řádném splnění díla. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 435 odst. 1
občanského zákoníku. Splatnost faktury je 15 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Za
datum uskutečnění zdanitelného plnění dle ustanovení § 21 zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je považován den předání díla.
4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel
povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
a) číslo smlouvy objednatele, IČ a DIČ objednatele,
b) předmět smlouvy, tj. text „Vytvoření manuálu jednotné vizuálníhoidentity města
Štramberka“ a označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je
číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v záhlaví této smlouvy, je zhotovitel povinen o
této skutečnosti objednatele informovat),
c) lhůtu splatnosti faktury,
d) označeni osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního
telefonu,
e) přílohou faktury bude předávací protokol.
5. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez
zaplacení k provedení opravy v případě, že faktura nebude obsahovat některou povinnou
nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybné vyúčtována cena za dílo. Ve vrácené
faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové
faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta
splatnosti, celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nové vyhotovené faktury
objednateli.
6. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
7. Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit
institut zvláštního způsobu zajištění dané z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel zdanitelného
plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude

nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru
plátců dané (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce
zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného
plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně
(tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V
případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní
způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v
platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele
zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že
příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty
uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele
zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného
plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

IV. Předání díla, vlastnické právo
1. Dílo bude zhotovitelem objednateli předáno v termínu uvedeném v čl. II odst. 1 této smlouvy.
Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí na základě oboustranné podepsaného
protokolu. V protokolu bude uvedeno, zda objednatel přijímá dílo bez výhrad, nebo s
výhradami.
2. Vlastnické právo k dílu vytvořenému podle této smlouvy a nebezpečí škody na něm přechází
na objednatele dnem jeho předání a převzetí na základě předávacího protokolu podle
odstavce 1 tohoto článku smlouvy.
3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli podle zákona Č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(autorskýzákon), ve znění pozdějších předpisů, výhradní, časové neomezenou licenci k
předmětu plnění podle čl. I této smlouvy, a to ke všem způsobům užiti díla v neomezeném
rozsahu.
4. Zhotovitel touto smlouvou uděluje objednateli nepřevoditelné, trvalé, výlučné a zaplacením
ceny za zhotovením díla podle této smlouvy zcela splacené právo dílo užívat a objednatel
toto právo přijímá.
5. Objednatel a zhotovitel tímto výslovně potvrzují, že poplatek za užívání díla po celou dobu
jeho životnosti je zcela zahrnut ve sjednané ceně za dílo uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne předmět plnění třetím osobám bez předchozího
písemného souhlasu objednatele.

V. Provádění díla
Zhotovitel je zejména povinen:
1. provést dílo řádně a včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR a
předpisům EU,

2. dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady objednatele a
dohodami obou smluvních stran,
3. provést dílo na svůj náklad a nebezpečí,
4. účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla a
řídit se při provádění díla pokyny objednatele,
5. na vyžádání objednatele podávat zprávy o stavu provádění díla,
6. neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, co nastala skutečnost mající vliv na
provádění díla, nebo zhotovitel zjistí, že by mohla nastat, písemné informovat objednatele.

Vl. Vady díla, záruka
1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,
příslušným právním předpisům či dokumentaci vztahující se k provádění tohoto díla.
2. Vadami se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla či
dodání jiného než sjednaného předmětu díla.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání, a to včetně vad, které se projeví
až při jeho následném využití pro uvažované účely.
4. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, oznámí objednatel písemné (za písemné oznámení
se považuje i odeslání elektronickou poštou) zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak
se projevuje. Jakmile objednatel odešle toto písemní oznámení, má se zato, že požaduje
bezplatné odstranění vady, pokud v oznámení neuvede jinak.
5. Zhotovitel započne s odstraňováním vady neprodleně. Odstranění vady provede nejpozději
do 10 kalendářních dnů ode dne písemného oznámení vady. O odstranění vady vyhotoví
zhotovitel písemný protokol.
6. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli záruční dobu na zhotovené dílo v trvání 24 měsíců ode
dne předání díla objednateli podle této smlouvy.
VII. Sankce
1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně
DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla podle čl. II odst. 1 této smlouvy.
Smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodelní zaplatí zhotovitel
objednateli, nepředá-li zhotoviteli části díla k odsouhlašení či připomínkování, tak jak je
povinen dle článku I. bod. 3 a článku II. bod 1. této smlouvy.
2. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve
výši stanovené občanskoprávními předpisy.
3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad stanovenou podle čl. Vl.odst. 5
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to za každé
jednotlivé nedodržení této lhůty. Lhůta na odstranění vad je 10 kalendářních dnů.
Uplatněním pokuty nezaniká objednateli právo uplatňovat náhradu škody prokazatelně
vzniklé ani právo na odstranění vady.

4. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s
plněním. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od jejího vyúčtováni zhotoviteli.
Pokud byl v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta
splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení.
5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zaviněni a na tom, zda a v jaké
výši vznikne druhé straně škoda.
6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případné vzniklé škody. Náhradu škody lze
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
VIII. Ukončení smlouvy
1. Smluvní strany mohou ukončit tento smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že
a) zhotovitel je v prodlení s předáním díla či jednotlivé části v termínu podle čl. II této
smlouvy 15 dní,
b) zhotovitel nezahájí provádění díla do 21 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, a to
ani po předchozí výzvě učiněné objednatelem,
c) zhotovitel nedodrží pokyny objednatele nebo právní předpisy týkající se provádění
díla.
3. Odstoupeni od smlouvy je účinné dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné
oznámení o odstoupení doručeno zhotoviteli. Odstoupením není dotčen nárok na zaplacení
smluvní pokuty vzniklý v době před odstoupením od smlouvy.

IX.Závěrečná ujednání
1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků,
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a
podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva o dílo a právní vztahy s ní související
se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory
vzniklé z této smlouvy budou smluvními stranami řešeny především smírčí cestou.
Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně a
věcné příslušnému soudu České republiky,
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel rovněž
dvě vyhotovení.
4. Přílohou č. 1 smlouvy je podrobná specifikace díla.
5. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství, a výslovně
souhlasí s tím, že celý obsah smlouvy může být objednatelem uveřejněn na jeho
internetových stránkách a Portále veřejné správy.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážně a
srozumitelné, nikoliv v tísni nebo za nápadné nevýhodných podmínek, a že se dohodly o
celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Štramberka na její schůzi konané
dne , usnesením č. (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
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V
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