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D O D AV AT E L
Název

…

Sídlem
IČ
jednající

…
…
…

DIČ

…

a
O B J E D N AT E L
Název

Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

sídlem
IČ
zapsaná
jednající

Bělidla 986/4a, 603 00 Brno
67179843
DIČ
CZ67179843
v rejstříku veřejných výzkumných institucí
prof. RNDr. Ing. Michalem V. Markem, DrSc., dr. h. c., ředitelem

uzavírají dle ustanovení § 1746 odst. 2 občanského zákoníku smlouvu následujícího znění.

I.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Dodavatel se zavazuje vytisknout objednateli monografii a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to
dohodnutou cenu.
2. Monografie bude vydána v českém jazyce s rozšířeným anglickým resumé.
3. Název monografie je v českém jazyku: „Sucho v českých zemích: minulost, současnost,
budoucnost“
4. Bude dodáno 600 výtisků monografie. Nad to budou dodány zkušební a signální výtisky, které se
do uvedeného počtu nezapočítávají.
5. Rozsah monografie:
a.

Celkový počet stránek 340 s možnou odchylkou ± 10 stran.

b.

Stránky budou plnobarevné v rozlišení alespoň 300dpi.
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6. Výtisk monografie bude vyhotoven v následujícím provedení:
a.

Formát - A4

b.

Typ vazby – šitá s potahem, V8a

c.

Potah – lesklá křída 135g, tisk 4/0, lamino lesklé 1/0

d.

Předsádky – ofset 140g, 0/0

e.

Blok 340 stran – natíraný ofset 90g tisk 4/4

f.

Desky – tvrdé, lepenka 2,5-3,0 mm

g.

Hřbet – kulatý, kapitálek bílý, stužka oranžová

7. Výtisk monografie bude
a.

odpovídat všem výše uvedeným charakteristikám, a zároveň bude

b.

alespoň v kvalitě vyjádřené zkušebním archem, který je přílohou této smlouvy.

8. Financování této smlouvy se řídí pravidly příslušnými pro daný zdroj financování: Operační
program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa 2.3. Veškerá pravidla programu jsou
zveřejněna na adrese http://www.op-vk.cz/. Příručka pro příjemce finanční podpory z OPVK verze
č. 6 platná od 29. 6. 2012. Dodavatel prohlašuje, že se s pravidly operačního programu v
potřebném rozsahu seznámil.
II.

TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Předmět smlouvy bude odevzdán do: 26. 6. 2015
2. Objednatel předá tiskové podklady ve formátu pdf nejpozději do 1. 6. 2015.
3. Zkušební výtisk:
3.1 Dodavatel předá objednateli zkušební výtisk před zahájením tisku v celém rozsahu knihy,
a to do 2 pracovních dnů po předání tiskových podkladů objednatelem.
3.2 Objednatel je oprávněn do 5 pracovních dnů od obdržení zkušebního výtisku vznést
písemně připomínky k provedení tisku. Pokud objednatel včas připomínky nevznese, má
se za to, že žádné připomínky nemá.
3.3 Dodavatel je povinen ve lhůtě 3 pracovních dnů zapracovat veškeré případné připomínky a
odevzdat nový zkušební výtisk se zapracovanými připomínkami.
3.4 Pro předání nového zkušebního výtisku se zapracovanými připomínkami se použijí
obdobně pravidla pro předání zkušebních výtisků s tím, že dodavatel je rovněž povinen
předat seznam připomínek, které zapracovával, a dále seznam připomínek, o jejichž
správnosti má dodavatel pochybnosti, s uvedením důvodu, v němž pochybnosti shledává.
4. Signální výtisk:
4.1 Dodavatel předá objednateli signální výtisk před vlastní knižní vazbou, a to do 3
pracovních dnů ode dne, kdy objednatel písemně akceptoval zkušební výtisk nebo ode
dne, v němž objednateli marně uplynula lhůta pro vznesení písemných připomínek.
4.2 Objednatel je oprávněn do 5 pracovních dnů od obdržení signálního výtisku vznést
písemně připomínky k provedení tisku. Pokud objednatel včas připomínky nevznese, má
se za to, že žádné připomínky nemá.
4.3 Dodavatel je povinen provést tisk monografie v souladu s připomínkami objednatele.
5. Dřívější plnění je možné.
6. Nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odevzdání 600 výtisků monografie je objednatel prohlédne a přesvědčí se o jejich zjevných vlastnostech a množství. Objednatel v téže lhůtě buď potvrdí
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převzetí výtisků monografií, anebo sdělí připomínky k jejich množství a zjevným vlastnostem Pokud
objednatel včas ani nepotvrdí převzetí výtisků, ani nesdělí připomínky k jejich množství a zjevným
vlastnostem má se za to, že objednatel výtisky převzal a že nemá připomínky k jejich zjevným
vlastnostem a k množství.
7. Dodá-li dodavatel větší množství výtisků, než bylo ujednáno, je smlouva uzavřena i na přebytečné
množství s tím, že cena přebytečného množství je zahrnuta v celkové ceně za plnění této smlouvy.
8. Místem veškerých plnění je sídlo objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany v určitém případě
jinak.
III.

C E N A A P L AT E B N Í P O D M Í N K Y

1. Byla ujednána cena za plnění této smlouvy
Položka
Tisk monografie

Počet kusů

Cena za kus bez
DPH

600 ks

Cena celkem bez DPH

… Kč

… Kč

2. Cena je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady dodavatele na plnění této
smlouvy (zejména zkušební a signální výtisky apod.) a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.
3. K Ceně bez DPH se připočte DPH v zákonné sazbě.
4. Cena bude uhrazena na základě jediné faktury, která bude mít náležitosti daňového dokladu a bude obsahovat název a registrační číslo projektu v podobě: CZ.1.07/2.3.00/20.0248, Vytvoření interdisciplinárního vědeckého týmu se zaměřením na výzkum sucha.
5. Přílohou faktury bude kopie potvrzení o převzetí výtisků monografie a potvrzení o převzetí výtisků
monografie se zapracovanými připomínkami.
6. Objednatel je ve lhůtě splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Dodavatel je povinen
předložit fakturu novou či opravenou s novou lhůtou splatnosti.
7. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu. Lhůta splatnosti všech faktur je 25 dní ode dne
vystavení faktury.
8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Záloha se neposkytne. Závdavek se neposkytuje.
IV.

ÚROKY Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTY

1. Po smluvní straně, která je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může druhá smluvní strana,
pokud řádně plní své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení, ledaže
smluvní strana, která je v prodlení, není za prodlení odpovědná. Smluvní strany si ujednávají úrok
z prodlení ve výši 0,025 % z dlužné částky denně.
2. Kupující uplatní smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč denně v následujících případech:
a) Prodlení dodavatele s odevzdáním předmětu smlouvy.
b) Prodlení s odstraněním vady, kterou má předání předmětu koupě v době odevzdání.
c) Prodlení s odstraněním záruční vady.
3. Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů; za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.
4. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši,
v jaké převyšuje smluvní pokutu. Bude-li smluvní pokuta snížená soudem, zůstává zachováno prá_____________________________________________________________________________________
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vo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou a to
bez jakéhokoliv dalšího omezení.
V. U K O N Č E N Í S M L O U V Y
1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení dodavatelem. Za
podstatné porušení smlouvy se zejména považuje:
a)
b)

Prodlení dodavatele s plněním kterékoliv lhůty plnění o více než 5 pracovních dnů.
Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je dodavatel v postavení dlužníka.

3. Dodavatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
a)
b)

Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
Prodlení objednatele s úhradou faktury o více než 30 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.
VI.

O D P O V Ě D N É O S O B Y S M L U V N Í C H S T R AN

1. Oprávněnou osobou objednatele je prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D., mirek_trnka@yahoo.com,
+420 725 950 927. Tato oprávněná osoba je oprávněna činit za objednatele veškeré úkony dle této
smlouvy s výjimkou dispozice se smlouvou.
2. Zástupcem dodavatele je …. Tento zástupce dodavatele může za prodávajícího v souvislosti s
touto smlouvou jakkoliv jednat; nemůže však smlouvu ani měnit ani ukončit.
VII.

SPOLEČNÁ UST ANOVENÍ

1. Vlastnické právo k předmětu smlouvy se převádí okamžikem odevzdání výtisků objednateli.
2. Žádná ze stran nemůže bez písemně uděleného souhlasu druhé smluvní strany ani pohledávku,
ani dluh z této smlouvy, ani tuto smlouvu postoupit třetí osobě.
3. Každá ze stran přebírá na sebe nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku za
své dluhy vzniklé na základě této smlouvy.
4. Žádná práva a povinnosti stran nelze dovozovat z praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy.
5. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na
ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
6. Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto smlouvu: § 557
(pravidlo contra proferentem).
7. Dodavatel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a je
povinen zavázat ke spolupůsobení při finanční kontrole všechny své subdodavatele.
8. Dodavatel se zavazuje archivovat veškeré dokumenty a doklady související s plněním této smlouvy
až do roku 2026. Tato povinnost je rozšířením stávající povinnosti archivace dle zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
9. Smluvní strany ujednávají, že soudem příslušným k projednání a rozhodnutí všech případných
sporů vzniklých mezi objednatelem a dodavatelem podle této smlouvy nebo v souvislosti s ní je
obecný soud objednatele.
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VIII.

Z Á V Ě R E Č N Á U S T AN O V E N Í

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, s výjimkou kolizních ustanovení. Veškerá s ní související jednání probíhají v jazyce českém.
2. Tato smlouva není závislá na jiné smlouvě. Na této smlouvě není závislá jiná smlouva.
3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 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 stran.
4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou číslovaného dodatku k této smlouvě. Neplatnost
smlouvy nebo jejího dodatku k ní pro nedodržení formy mohou smluvní strany namítnout z důvodu
nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každé ze smluvních stran náleží po jednom.
6. Přílohou této smlouvy je zkušební arch
7. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední stranou.

V Brně dne …

V … dne …

…
…
…

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c.
ředitel
Centra výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
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