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Smlouva o dílo
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v pl. znění

Smluvní strany:
1. Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1,602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
zastoupené primátorkou města Brna JUDr. Markétou Vaňkovou
ve věcech smluvních je oprávněna jednat a k podpisu smlouvy je oprávněna v souladu
s Podpisovým řádem Mgr. Kateřina Vodičková vedoucí Odboru kultury MMB dále jen
objednatel
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
č. ú.: 111211222/0800
(dále jen objednatel)
2. Jaroslav Svoboda - AGS
IČO: 18118704
DIČ: CZ380209017
sídlo: č. p. 31, 592
bank
č. ú.:
před
oba a prodej skla, dárkových upomínkových a dekorativních předmětů
(dále jen zhotovitel)
(dále společně též smluvní strany)

Preambule
1.

V roce 2010 býl uveden do provozu Multifunkční hodinový stroj na náměstí Svobody
v Brně, který je uměleckým dílem autorské dvojice akad. sochař Oldřich Rujbr a Ing.
arch. Petr Kameník. Některé jeho funkce jsou spojeny s pohybem skleněných kuliček
uvnitř stroje a jejich výdejem. Účelem této smlouvy je zajištění výroby mimořádné
edice kuliček pro hodinový stroj, který zajistí jejich výdej ke dni pořádání kulturní akce
„Den Bma“ v letech 2022 až 2025.

2.

Smluvní strany berou na vědomí, že vzor kuliček je chráněn ochrannou známkou č.
317825 vydanou v Praze dne 4. 5. 2011 Úřadem průmyslového vlastnictví. Na tuto
skutečnost musí být smluvními stranami při nakládání s níže uvedeným dílem brán
zřetel.
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I.
Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje vyrobit a dodat objednateli 120 ks leštěných, černých, skleněných
kuliček o průměru 40 mm pro Multifunkční hodinový stroj na náměstí Svobody v Brně s
vypískovaným letopočtem 2022, 2023, 2024 a 2025 o rozměrech 10 mm, pozitivní vzor:
- 30 ks s letopočtem 2022
- 30 ks s letopočtem 2023
- 30 ks s letopočtem 2024
- 30 ks s letopočtem 2025
dále také dílo.
2. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí dílo vyrobit a dodat v souladu s touto
smlouvou řádně a včas a objednatel se zavazuje dílo dle této smlouvy převzít a zaplatit za
něj sjednanou cenu.
II.
Termín plnění
1. Dílo zhotovitel předá objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 08. 12. 2021.
III.
Místo plnění
1.

Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na adrese: Magistrát města Brna, Odbor
kultury, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno, III. patro.

2.

Dokladem o předání a převzetí díla v termínu dle čl. II. je písemný protokol podepsaný
zástupci obou smluvních stran. Podkladem pro písemný protokol je dodací list vystavený
a podepsaný zhotovitelem.
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IV.
Smluvní cena

1. Cena za dílo byla smluvními stranami sjednána takto:
Cena vč. dodání za černou kuličku dle čl. I. činí:
1 ks
120 ks

190,- Kč bez DPH
22 800,- Kč bez DPH

39,90,- Kč DPH
4 788,- Kč DPH

229,90 Kč včetně DPH
27 588,- Kč včetně DPH
27 588,- Kč

Celková cena včetně DPH:
2.

Cena byla dohodnuta na základě nabídky zhotovitele a je stanovena jako nejvýše přípustná.

3.

Cena zahrnuje veškeré práce, dodávky a jiné náklady spojené s řádným a úplným
zhotovením díla včetně zisku zhotovitele. Vícepráce spojené se zhotovením díla nese
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zhotovitel. Smluvní strany výslovně sjednávají, že nejde o tzv. cenu podle rozpočtu ve
smyslu ust. § 2620 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
4.

Zhotovitel je plátcem DPH.
V.
Platební podmínky

1. Odměnu za provedení díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury - daňového
dokladu. Fakturační adresa: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00
Brno, IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785. Příjemce: Odbor kultury MMB. Úhrada
faktury - daňového dokladu bude provedena z účtu č. 111211222/0800.
2. Zhotovitel je plátce DPH. Faktura - daňový doklad bude splňovat všechny náležitosti podle
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a bude obsahovat mimo
jiné tyto údaje:
označení objednatele a zhotovitele, sídla;
- údaj o zápisu v ostatní evidenci dle této smlouvy;
číslo faktury - daňového dokladu;
číslo smlouvy o dílo;
datum vystavení, datum uskutečnění zdanitelného plnění a datum splatnosti;
označení banky a č. účtu registrovaného u správce daně v Registru plátce DPH, na který
bude výše uvedená finanční částka uhrazena;
označení díla;
fakturovanou částku;
podpis oprávněné osoby.
3. Zhotovitel je povinen doručit objednateli fakturu za realizaci díla ke dni předání díla s údaji
dle čl. V. odst. 1. této smlouvy. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení
objednateli. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli je objednatel oprávněn
jednostranně stanovit lhůtu splatnosti této faktury.
4. Objednatel je oprávněn před uplynutím data splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje
požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením
faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitelé vystaví objednateli novou fakturu
se správnými údaji a dnem doručení nové faktury začíná běžet 21 denní lhůta její splatnosti.
5. V případě doručepí faktury v termínu po 08.12.2021 (nejzazší termín fakturace) je
objednatel oprávněn jednostranně stanovit lhůtu splatnosti této faktury.
6. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu zhotovitele uvedené v této
smlouvě (viz záhlaví smlouvy). Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné
částky z účtu objednatele.
VI.
Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na díle
1. Předáním a převzetím díla ve smyslu čl. III. této smlouvy získává objednatel vlastnické
právo k dílu (k jeho hmotnému ztvárnění).
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2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele s přechodem vlastnictví dle předchozího
odstavce.
VII.
Záruční podmínky za vady díla a odpovědnost za škodu
1. Smluvní strany sjednávají záruku na leštěné černé kuličky ke „Dni Brna“ s vypískovanými
letopočty 2022, 2023, 2024 a 2025 ode dne jejich předání objednateli bez vad a nedodělků
do dne jejich užití při příležitosti oslav „Dne Brna“ (srpen příslušného roku);
2. Vadou se rozumí odchylka od kvalitativních podmínek, smluvních podmínek uvedených
v čl. I této smlouvy, technických norem, příp. jiných obecně závazných právních předpisů.
Zhotovitel odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má dílo v době předání
objednateli, a dále za ty, které se na díle či části díla vyskytnou v záruční době
3. Nedodělkem se rozumí nedokončené nebo neprovedené práce na díle vč. dodávky oproti
požadavkům definovaným v předmětu plnění.
VIII.
Smluvní pokuta
1. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli
smluvní pokutu ve výši 1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
2. V případě, že reklamované vady nebudou odstraněny v objednatelem stanovené lhůtě tak,
aby mohly být užity k účelu dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč.
3. Takto sjednané smluvní pokuty nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody.
Sjednané pokuty hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé
straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Povinnost zaplatit smluvní
pokutu trvá i po skončení trvání smlouvy, i v případě, že dojde k odstoupení od smlouvy.
IX.
Odstoupení od smlouvy
7. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak zákon nebo v případech
dohodnutých v této smlouvě. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana,
pokud dojde k podstatnému porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky
odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení
o odstoupení druhé smluvní straně.
8. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zhotovení díla v rozporu s čl. I. této smlouvy a
prodlení zhotovitele s předáním díla dle čl. II. této smlouvy delší jak 2 měsíce a dále
neodstranění vady/nedodělku dle čl. VIII. této smlouvy. Strana, která porušila smluvní
povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od smlouvy, je povinna druhé straně
nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím není dotčen nárok na náhradu škody ani
povinnost zaplatit smluvní pokutu.
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X.

Závěrečná ustanovení
1. Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona
č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zejm. ust. § 9 odst. 2 zákona), zákona
č. 340/2015 Sb. Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv, přičemž ke zveřejnění
zasílá smlouvu objednatel.
2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva
a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
3. Tato smlouva se řídí z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v pl. znění, zejména ust. § 1746
odst. 2 a násl. občanského zákoníku. Vztahy touto smlouvou zvláště neupravené se dále řídí
příslušnými platnými právními předpisy. Smlouva může být měněna, či doplňována pouze
písemnou formou prostřednictvím dodatků ke smlouvě.
4. Smluvní strany souhlasí s případným použitím daňového dokladu v elektronické podobě v
souladu s ust. § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů.
5. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení,
zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
V Brně dne 1ď -0(V
za objednatejj?:
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Mgr. Kateřina Vorlíčková
vedoucí odboru kultury MMB
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zhotovitel:

Jaroslav Svoboda

z

%

K

Z

co

014

°o

tyikátv&í o

: ,*
.'

!"

■>

i

