
Rámcová smlouva o dílo 

na realizaci grafického návrhu a zhotovení informačního označení v budově ZŠ 

podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

  

Smluvní strany:   

Ondřej Šorm 

se sídlem: Junácká 1645/4 16900, Praha-Břevnov 
IČ: 06044948 

Číslo účtu: 1751125001/5500 

 jako poskytovatel na straně jedné (dále jen „zhotovitel“)   

a  

Městská část Praha – Ďáblice 

se sídlem: Květnová 553/52, Praha – Ďáblice 

IČ: 00231266 

zastoupená Ing. Milošem Růžičkou, starostou  

jako objednatel na straně druhé (dále jen „objednatel“)  

 uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).  

  

I. Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel je fyzickou osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění v oboru: 

Polygrafická výroba, Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce, 

designerská činnost. 

1.2. Objednatel je zřizovatelem Základní školy a mateřské školy, U Parkánu 17, Praha-Ďáblice. 

1.3. Zhotovitel na základě Smlouvy uzavřené mezi ním a objednatelem ze dne 13.6.2017 vytvořil 

pro objednatele grafický návrh: značky, značení vstupu do budovy, bezpečnostní polep skel 

prosklených dveří (18ks), navigační info tabule, značení dveří (čísla a názvy), značení tříd 

(výměné). 

 1.4. Předmětem této smlouvy realizace grafického návrhu – bezpečnostní polep skel/dveře, 

bezpečnostní polep skel – atrium a recepce, evakuační plán , hry na pdlaze – aula, zatahovací 

stěny apod. 

1.5. Dílo bude realizováno do 22.9.2017.  

1.6. Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení ceny dle článku IV. této Smlouvy po převzetí realizace 

díla objednatelem.   



II. Práva a povinnosti smluvních stran 

2.1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat všechny připomínky prokazatelně předané objednatelem. 

2.2. Zhotovitel je povinen dodat objednateli dílo dle této smlouvy. Objednatel se zavazuje za dílo 

zhotoviteli zaplatit cenu podle této smlouvy a podmínek v ní dohodnutých.   

2.3. Zhotovitel poskytuje tímto objednateli výhradní licenci k dílu, a to v původní, zpracované či 

jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití v neomezeném rozsahu.  

III. Doba trvání Smlouvy 

Tato Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou s tím, že Smlouvu je možno kdykoli vypovědět. 

Výpovědní doba činí 3 měsíce a běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné 

výpovědi druhé smluvní straně.   

IV. Cena  

4.1. Smluvní strany se dohodly, že za činnosti uvedené v článku I. této Smlouvy přísluší zhotoviteli 

odměna ve výši 89 400,- Kč, včetně DPH.  

4.2. Fakturu zašle zhotovitel poštou na adresu sídla objednatele.  

4.3. Do sjednané ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na zhotovení a dodání díla.  

V. Závěrečná ujednání 

5.1. Uzavření této Smlouvy schválila Rada městské části Praha-Ďáblice (viz. zápis č. 79 ze dne 

18.9.2017).  

5.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva může být zveřejněna v Registru 

smluv, včetně všech případných příloh a dodatků, a to s uveřejněním osobních údajů v rozsahu: 

jméno a příjmení/obchodní označení (firma), adresa/místo podnikání a IČ. Smluvní strany 

prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 

§ 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 

dalších podmínek.  

5.3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

5.4. Smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků.   

5.5. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom.  

 V Praze dne 18.9.2017 

 

…………………………………..                         …………………………………………………………            

Ondřej Šorm                                                          Ing. Mgr. Martin Tumpach 

                                                                                  místostarosta MČ Praha-Ďáblice                                                                                                   

                   zhotovitel                                                                      objednatel 


