
 

Rámcová smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s občanským zákoníkem ČR v platném znění 

 
I. 

Smluvní strany 
 
Obec Horná Súča 
Horná Súča č. 233, 913 33 Horná Súča, Slovensko 
zástupce: Ing. Juraj Ondračka, starosta 
IČO: 00 311 561 
DIČ: 20 21 091 479 
administrativní kontakt: Ing. Mário Gago +421 32/651 96 16, +421 915 793 663 
(objednatel) 
 
a 
 
Tiskárna Didot, spol. s r.o. 
Trnkova 2944/119, 628 00 Brno 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod zn. C/16783  
zastoupce: Milan Kunčák, jednatel  
IČO: 60723921 
DIČ: CZ60723921 
administrativní kontakt: 543 215 538 info@tiskarna-didot.cz 
provozní kontakt: Vladimír Kovář +420 776 696 696 info@funprint.eu 
(zhotovitel) 
 

II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a           
nebezpečí pro objednatele dílo, jak je specifikováno v této smlouvě a závazek           
objednatele za řádně a včas provedené dílo zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu,           
a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných. 

2. Dílem podle této smlouvy je poskytnutí platformy rs.funprint.eu pro tvorbu          
tiskových podkladů z připravené šablony a následný tisk periodika Súčanský         
Hlásnik včetně dopravy do určeného místa plnění. Počet čísel ročně 4. 

3. Dílem se pro účel této smlouvy rozumí jednotlivé dílčí plnění díla v následující             
specifikaci 

 
Formát A4 
Plnobarevný tisk všech stran včetně obálky 
na matný křídový papír 130-135g (určený pro časopisy) 
Vazba V1 šitá 
Počet ks 600 
Rozsah stran 16 - 20 

 
 
  



 

III. 
Postup při provádění díla 

1. Dílo bude prováděno na základě jednotlivých objednávek (dále také dílčí          
objednávka). První číslo bude objednáno roku 2019. 

2. Objednávky je objednatel povinen vytvořit na stránkách https://rs.funprint.eu 
3. Zhotovitel je povinen připravit grafickou šablonu pro přípravu tiskových dat.          

přístupnou na rs.funprint.eu pouze objednateli po přihlášení s přístupovými údaji          
e-mail: mario.gago@hornasuca.sk heslo: MarGag793663. 

4. Zhotovitel je povinen objednané dílo doručit nejdéle do 8 pracovních dnů od            
objednání na adresu objednatele. 

5. Případné nedostatky díla je objednatel povinen reklamovat neprodleně po jejich          
zjištění, emailem na adresu info@funprint.eu.  

 
 

IV. 
Cena za dílo, platební podmínky 

1. Cena za dílo (dílčí plnění) je stanovena takto 
a. 0,- € poskytnutí platformy rs.funprint.eu pro přípravu tiskových dat z šablony 
b. výroba díla dle specifikace v odstavci II.3. zabalení a doprava díla na adresu             

uvedenou v odstavci III.4. včetně dotace/slevy za celoplošnou inzerci         
dodavatele na předposlední straně 

 
Stran 16 20 24 x x x 

Cena 449 604 638    

Dotace / Sleva 157 256 254    

Celkem € 292 348 384    
 
 
2. 150,- € jednorázová cena za přípravu šablony pro online tvorbu tiskových dat            

v rs.funprint.eu. 
3. Výše uvedené ceny jsou bez daně z přidané hodnoty. Plnění je osvobozeno od             

DPH a daň odvede zákazník. 
4. Podkladem pro úhradu ceny díla (dílčího plnění) bude faktura vystavená          

zhotovitelem. 
5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu         

a splňovat požadavky platné legislativy. Nebude-li faktura obsahovat výše        
uvedené náležitosti nebo nebudou-li údaje ve faktuře odpovídat skutečnosti, je          
objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli, přičemž nová lhůta splatnosti počíná          
běžet dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli. Splatnost        
jednotlivých faktur je 14dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.          
Povinnost zaplatit cenu díla je splněna dnem připsání příslušné částky na účtu           
zhotovitele. 

 
 

  

https://rs.funprint.eu/


 

V. 
Sankční ujednání 

1. V případě prodlení objednatele s platbou faktury je zhotovitel oprávněn po           
objednateli žádat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý             
i započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je zhotovitel povinen uhradit          
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dílčího plnění díla a za každý i               
započatý den prodlení. 

3. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu objednateli do 10 dnů ode dne            
doručení výzvy k jejímu uhrazení. 

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody,          
která by nesplněním povinnosti zhotovitele vznikla objednateli. 

 
 

VI. 
Trvání smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá  na dobu neurčitou. 
2. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí, bez          

uvedení důvodu, s 6 měsíční výpovědní dobou. Výpovědní doba běží od prvního          
dne měsíce následujícího po doručení výpovědi vypovídané smluvní straně.  

 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží            

po jednom. 
3. Ve věcech výslovně neupravených smlouvou se smluvní vztah řídí příslušnými          

ustanoveními zákona ČR. 
4. Smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými, vzestupně          

číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Jiné zápisy,        
protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

5. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění          
smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně           
a vyvolat jednání o odstranění těchto závad. 

6. Pokud jakékoliv ustanovení smlouvy netvořící její podstatnou náležitost je nebo se           
stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně           
oddělitelným od ostatních ustanovení smlouvy a taková neplatnost nebo        
nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv        
ostatních ustanovení ze smlouvy, strany se zavazují v rámci této smlouvy nahradit           
prostřednictvím dodatku ke smlouvě toto neplatné nebo nevymahatelné oddělené         
ustanovení takovým novým platným a vymahatelným ustanovením, jehož předmět        
bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného         
ustanovení. Pokud však jakékoliv ustanovení této smlouvy tvořící její podstatnou          
náležitost je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho            
část, strany nahradí neplatné nebo nevymahatelné ustanovení v rámci nové          
smlouvy takovým novým platným a vymahatelným ustanovením, jehož předmět        
bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního ustanovení         
obsaženému ve smlouvě. 

7. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé ze smlouvy primárně řešit           



 

smírnou cestou. Pokud se spor nepodaří urovnat jednáním, je k rozhodování          
příslušný soud, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude, na základě          
dohody smluvních stran, soud určený podle sídla zhotovitele. 

8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že s jejím            
obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
 
 
 

 
V ………………………..…. dne ………………... V Brně dne ………………... 

 
objednatel zhotovitel 
 
 
 
 

 
 
 
 

……………………………………...…….……… …………………….....……… 
Ing. Juraj Ondračka Milan Kunčák 
starosta jednatel 


