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Smlouva o dílo 
č. 2020/OIVZ/003 

 
 

s postupným plněním uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „smlouva“) 

 
Smluvní strany 

 
objednatel:            Městská část Praha 7  
zastoupená:                         Mgr. Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7 
sídlo:             nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7 
IČO:                                      00063754 
DIČ:                                       CZ00063754 
bankovní spojení:               Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:                               
telefon:                                  
e-mail:                                   

(dále jako „Objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel:   MAFRA, a.s.     
zastoupený:    Jiří Otevřel 
sídlo/místo podnikání: Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5 
IČO:    453 13 351 
DIČ:    CZ 453 13 351 
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1328 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:    
telefon:    
e-mail:               

(dále jako „Zhotovitel“) 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tato smlouva č. 2020/OIVZ/003 je uzavřená na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. 
usnesení 0138/20-R z jednání č. 11 ze dne 21. 2. 2020. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Preambule 

Tato smlouva se uzavírá pro splnění podlimitní veřejné zakázky na provedení služeb 
vyhlášené Objednatelem pod názvem „Zajištění tisku měsíčníku MČ Praha 7 Hobulet“. 
Smlouva se uzavírá na základě a v souladu s Výzvou k podání nabídek a zadávací 
dokumentací Objednatele ze dne 22. 1. 2020 a s nabídkou vybraného Zhotovitele ze dne 
5. 2. 2020. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že je mu znám obsah výzvy a 
zadávací dokumentace uvedené v předchozí větě.  
 

1. Účel a předmět smlouvy 

1.1. Účelem plnění této smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky je tisk pravidelného 
měsíčníku vydávaného MČ Praha 7 s názvem Hobulet (dále také jen „Hobulet“ či 
„časopis“) v rámci poskytování informací o dění na území MČ Praha 7 jejím občanům. 
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1.2. Předmětem plnění je poskytování služeb tisku jednotlivých čísel pravidelného 
měsíčníku Městské části Praha 7 časopisu „Hobulet“. Tisk proběhne na základě 
podkladů dodaných Objednatelem. Součástí plnění je zpracování dodaných podkladů 
do tiskových dat Zhotovitelem a následné související zpracování pro dokončení tisku 
časopisu. Časopis Hobulet bude po tisku doručen do místa plnění (tj. místo distribuce – 
vybraná pobočka České pošty - a budovy Úřadu MČ Praha 7). 

1.3. Ročně je vydáváno 10 čísel a jednou ročně dvojčíslo (červenec – srpen). Časopis má 
formu tabloidu, každé číslo je vydáváno v nákladu 30 000 ks. Podklady pro tisk budou 
Zhotoviteli předány elektronicky ve formátu PDF. Část výtisků (27 000 ks) bude dodána 
na distribuční místo určené Objednatelem a uvedené ve smlouvě, zbývající část (3 000 
ks) bude dodána do sídla Objednatele. Je nezbytné dodržet požadavek na váhové limity 
jednotlivých výtisků časopisu a způsob balení pro dodání na distribuční místo. Zhotovitel 
pro tisk použije ekologický papír s podílem recyklovaných vláken. Podrobnější 
specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy. 

1.4. Tisk časopisu v daném měsíci bude uskutečněn na základě jednotlivých závazných 
objednávek Objednatele, a to formou zaslání tiskových dat Zhotoviteli. O předběžném 
datu zaslání tiskových podkladů bude Objednatel informovat Zhotovitele v měsíci 
předcházejícím daný tisk. Tisková data budou Zhotoviteli předána ve formátu PDF 
elektronicky do 12:00 hod. v den tisku, nejpozději však do 15:00. Předání proběhne 
přes server Zhotovitele či jiným nástrojem, kde je doložitelné datum a čas doručení 
podkladů (webové stránky/aplikace, email apod.): 

FTP server (tisková data budou vkládána na FTP server na základě obdržení přístupů 
ze strany Zhotovitele 

Následně Zhotovitel potvrdí zpět akceptaci objednávky a technickou použitelnost 
dodaných tiskových podkladů v takovém termínu, aby bylo možné dodat vyhotovené 
výtisky časopisu Hobulet následující pracovní den do místa plnění, a to v balících 
po 100 kusech zabalených v plastové fólii nebo strojově balené 2 páskami křížem a 
složených na europaletách. 

1.5. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění dle tohoto článku bude dodána postupným 
plněním pod dobu účinnosti této smlouvy.  

1.6. Předmětem veřejné zakázky jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v ZD 
uvedeny, ale o kterých Zhotovitel věděl, anebo podle svých odborných znalostí vědět 
měl nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení předmětu plnění této veřejné 
zakázky dané povahy třeba, a které jsou s řádným provedením předmětu plnění této 
veřejné zakázky nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe při realizaci díla 
analogického charakteru. 

1.7. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo na své náklady a nebezpečí svým 
jménem, bez vad a nedodělků, v dohodnutém termínu a za sjednanou cenu dle čl. 4 
odst. 4.1. této smlouvy. 

1.8. Objednatel je oprávněn požadovat změny díla s tím, že tyto změny budou odpovídajícím 
způsobem upraveny dodatkem k této smlouvě. Smluvní strany se zavazují postupovat 
v souladu s touto smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných 
zakázek zejména s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

1.9. Jakékoliv změny díla podle odst. 1.8. tohoto článku nebudou započaty ani prováděny 
bez předchozího písemného pokynu zástupce Objednatele, a žádný nárok ani 
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požadavek na změnu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem 
vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána dodatkem ke smlouvě dle čl. 
10. odst. 10. 3. této smlouvy. 

1.10. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle této smlouvy, 
spadají do předmětu jeho podnikání a má veškerá potřebná oprávnění k jejich 
provádění. Pro tyto činnosti je plně kvalifikován. 

1.11. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši, 
za podmínek a způsobem uvedeným v této smlouvě. 

2. Místo plnění 

Budova Úřadu MČ Praha 7, U Průhonu, 1338/38, 170 00 Praha 7 (3 000 ks časopisů pro 
potřeby Objednatele) a Česká pošta, s. p., Praha 7, Milady Horákové 383/81, PSČ 170 00 
Praha (27 000 ks časopisů) 
 
 

3. Doba plnění 

3.1. Dílo specifikované v článku 1 této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v těchto 
termínech: 

Termín zahájení díla: ihned od účinnosti smlouvy; realizace 
prvního tisku měsíčníku se předpokládá v 
měsíci následujícím po zahájení díla 

 
Termín realizace díla: po dobu 48 měsíců od zahájení díla 

 
 

4. Cena díla 

4.1. Cena díla je smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o 
cenách. K této ceně bude dopočtena DPH ve výši podle platné sazby ke dni zdanitelného 
plnění. Cena díla obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla.  

 

Cena za 32 stran bez DPH  2 Kč  

DPH 10 %   0,2 Kč  

Celková cena včetně DPH  2,2 Kč  

   

Cena za 36 stran bez DPH  2 Kč  

DPH 10 %   0,2 Kč  

Celková cena včetně DPH  2,2 Kč  

   

Cena za 40 stran bez DPH  2 Kč  

DPH 10 %   0,2 Kč  

Celková cena včetně DPH  2,2 Kč  

 
Tato cena je shodná s nabídkovou cenou a je cenou nejvýše přípustnou za dílo 
specifikované v čl. 1 smlouvy. Výši této ceny Zhotovitel garantuje až do úplného 
ukončení celého díla a jeho předání Objednateli. 

  
4.2. Takto dohodnutá cena zahrnuje veškeré činnosti a náklady Zhotovitele související 

s provedením díla dle této smlouvy, a to včetně balení a dopravy do místa plnění. 
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Případné změny cen služeb, materiálů a energií v průběhu realizace díla nemají na 
dohodnutou cenu žádný vliv. 

 
4.3. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v této smlouvě. 
 
4.4. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, kdy změna bude 

zdokumentována a odsouhlasena v souladu s ustanoveními této smlouvy.  
 
4.5. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat 

bez zbytečného odkladu. 
 
 

5. Platební podmínky 

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Objednatel bude hradit 
dohodnutou cenu dle čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy na základě Zhotovitelem vystavené 
faktury za práce a dodávky a služby provedené v uplynulém kalendářním měsíci.  

 
5.2. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu – je odeslaná žádost s podklady pro 

tisk a předávací protokol za dodané časopisy do místa plnění, které budou i přílohou 
každé faktury. 
 

5.3. Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné 
době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat: 

- číslo smlouvy, 
- číslo faktury, 
- den splatnosti faktury, 
- název / označení díla, v souladu s ustanovením čl. 1. této smlouvy, 
- název a registrační číslo projektu v případě poskytnutí dotace z OPPPR.  

 
5.4. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené 

v odstavcích 5.2. a 5.3. tohoto článku, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit 
Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností 
uvedenou v odst. 5.5. tohoto článku. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury 
u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady 
nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli 
novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.5. tohoto článku. 

 
5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je 21 kalendářních dnů ode 

dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. 
Datem uskutečněného zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který 
je faktura – daňový doklad vystavena. 

 
5.6. DPH bude účtováno dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě uplatnění přenesení daňové povinnosti dle § 92e), v návaznosti na § 92a) 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, bude uplatněno 
přenesení daňové povinnosti, kde je povinnost přiznat daň na výstupu přenesena na 
příjemce plnění. V rámci tohoto režimu má povinnost přiznat a zaplatit plátce, pro kterého 
bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno. Zhotovitel vystaví daňový doklad, kde 
neuvede DPH ani cenu s DPH, jen sazbu DPH v % a sdělení v souladu s § 29 odst. 2 
písm. c) „Daň odvede zákazník“. Daňový doklad bude mít náležitosti § 29 odst. 1 písm. 
a) až l) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. 

 

6. Povinnosti smluvních stran 
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6.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu 
a kvalitě a za ostatních podmínek a požadavků specifikovaných touto smlouvou a podle 
platných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že k provedení díla použije pouze 
materiály a výrobky odpovídající platným předpisům ČR. 

6.2. V případě, kdy dílo nebo část nebude zhotovována v souladu s touto smlouvou, je 
Zhotovitel povinen na žádost Objednatele v přiměřené lhůtě nedostatky odstranit. V 
opačném případě je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. 

6.3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí 
předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností prováděných 
v souvislosti s plnění jeho závazků dle této smlouvy. Pokud porušením těchto předpisů 
vznikne jakákoliv škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. 

6.4. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen 
na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla pro Objednatele neumožní výkon 
nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
v platném znění. 

6.6. Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škody vzniklé 
v souvislosti s jeho činností, a to v minimální výši pojistného plnění 500 000 Kč (slovy: 
pět set tisíc korun českých). Zhotovitel se zavazuje pojistnou smlouvu udržovat v 
platnosti a účinnosti od data podpisu této smlouvy až do ukončení účinnosti podle této 
smlouvy a kdykoli po tuto dobu na výzvu Objednatele pojistnou smlouvu Objednateli 
předložit ke kontrole nejpozději do 5 dnů od doručení takové žádosti. 

 
 

7. Provedení a předání díla 

7.1. Provedením díla se rozumí jeho dokončení a předání. Dílo je každý měsíc předáno, 
pokud došlo k podpisu „Protokolu o předání a převzetí díla“ oběma smluvními stranami.   

7.2. Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat: 
- označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, 
- prohlášení Objednatele o převzetí díla, 
- jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele (pracovník podatelny 

Objednatele a pracovník pošty Praha 7 určené v místě plnění), 
- soupis vad dle odst. 7.3. tohoto článku, případně termín jejich  
     odstranění. 

 
7.3. Pokud dokončené dílo neodpovídá smlouvě a vykazuje při předávacím řízení zjevné 

vady, vzniká Objednateli dnem převzetí díla s výhradou právo z odpovědnosti za vady: 

 je- li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Objednatel právo na 
odstranění vady nebo na slevu z ceny díla, 

 je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, tj. takovým, o němž strana 
porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by 
druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, má 
Objednatel právo:   
a) na odstranění vady opravou díla,  
b) na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny díla nebo  
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c) na odstoupení od smlouvy.  
Má-li dílo vady, které podstatným způsobem porušují smlouvu, sdělí Objednatel 
Zhotoviteli, jaké právo z odpovědnosti za vady si zvolí, a to při oznámení vady popř. 
bez zbytečného odkladu po jejím zjištění vady.  

 
7.4. Vlastnictví k dílu přechází na Objednatele dnem protokolárního předání a převzetí díla. 

7.5. Při využití třetích osob pro realizaci díla se tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) 
se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou 
mezi Zhotovitelem a poddodavatelem. Za části plnění provedené poddodavateli 
Zhotovitel odpovídá, jako by plnil tuto část díla sám. 

7.6. Objednatel si může vyžádat od Zhotovitele informace o identifikačních údajích 
poddodavatelů podílejících se na realizaci díla a o rozsahu díla prováděných těmito 
poddodavateli. Zhotovitel je povinen tyto informace Objednateli poskytnout. 

7.7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. 
Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. 

 
8. Smluvní pokuta 

8.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s plněním termínu dokončení díla dle čl. 1. 
odst. 1.4. této smlouvy zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý 
den prodlení, a to až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle čl. 7 této 
smlouvy. 

8.2. V případě, že Zhotovitel kdykoli v průběhu trvání smluvního vztahu na výzvu 
Objednatele neprokáže trvání smlouvy o pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v 
souvislosti s jeho činností, je Objednateli oprávněn požadovat a Zhotovitel v takovém 
případě povinen zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč. 

8.3. Splatnost smluvní pokuty je do 21 dnů od doručení vyúčtování povinné smluvní straně. 
Vyúčtování smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis skutečnosti, která v souladu s 
uzavřenou smlouvou zakládá oprávněné smluvní straně účtovat povinné smluvní 
straně smluvní pokutu.  

8.4. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit závazek smluvní 
pokutou utvrzený. 

8.5. Právo na náhradu škody není omezeno ani vyloučeno v případech uhrazené smluvní 
pokuty, vzniklou škodu lze vymáhat v plné výši. 

8.6. Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli 
vzniklých při plnění závazků a ujednání této smlouvy je přípustné. 

 
9. Ukončení smluvního vztahu 

9.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo formou písemného 
odstoupení. 

9.2. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit na základě skutečností 
vyplývajících ze zákona nebo z této smlouvy. Každá ze stran smlouvy je povinna svoje 
odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy 
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odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od 
smlouvy odstupuje.  

9.3. V případě odstoupení od smlouvy musí smluvní strany provést veškerá opatření tak, 
aby nevznikla na prováděném díle, na majetku anebo zdraví osob škoda. 

9.4. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

- Zhotovitel je v prodlení s řádným protokolárním předáním Díla o dobu delší než 5 
dnů, 

- na majetek Zhotovitele byl prohlášen konkurs nebo jeho insolvence je řešena 
jinými způsoby dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, 
ve znění pozdějších předpisů, návrh na prohlášení konkursu na majetek 
Zhotovitele byl zamítnut pro nedostatek majetku Zhotovitele, 

- Zhotovitel vstoupil do likvidace, 
- nastane vyšší moc, která na dobu delší než 60 dnů znemožní některé ze 

smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy, 
- v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do zadávacího řízení, na základě kterého 

byla uzavřena tato smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. 

9.5. Smluvní strany se zavazují v případě ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu výše 
uvedeného provést nejpozději do 30 dnů od takového ukončení vypořádání 
vzájemných práv a povinností, a to písemně. 

 

10. Závěrečná ustanovení 

10.1. Smlouva nabývá  platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a  účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném 
znění (zákon o registru smluv).  

10.2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších přepisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu smlouvy a 
neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv 
informovat. 

10.3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 

10.4. Objednatel je oprávněn bez souhlasu Zhotovitele postoupit pohledávky či jejich části 
vzniklé na základě této smlouvy na jinou osobu. Zhotovitel je oprávněn postoupit 
pohledávky či jejich části vzniklé na základě této smlouvy na jinou osobu pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel je oprávněn postoupit 
tuto smlouvu na jinou osobu, přičemž podpisem této smlouvy mu k tomu Zhotovitel 
uděluje svůj výslovný souhlas. 

10.5. Případné spory z této smlouvy se smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit 
smírně. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení sporů 
soudní cestou bude místně příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 7.  
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Pro zamezení jakýchkoli pochyb smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů 
sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.  

10.6. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je tato smluvní strana povinna tuto skutečnost ihned bez zbytečného odkladu 
oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 
smlouvy. 

10.7. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zák. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) jako ke zdánlivému právnímu jednání 
nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je nebo se stane 
neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, nebude mít žádný vliv na platnost, 
účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují 
nahradit takové neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část 
ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a 
ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému 
ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován. 

10.8. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 577 OZ se nepoužije. Určení 
množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě  
je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn dohodu 
smluvních stran v tomto smyslu měnit. 

10.9. Dle § 1765 OZ na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením 
smlouvy smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou 
si plně vědomy okolností smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny 
smlouvy v tomto smyslu u soudu. 

10.10. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran 
příslušnými ustanoveními OZ, a ostatními souvisejícími právními předpisy. 

10.11. Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží 
Zhotovitel a 4 Objednatel. 

10.12. Odpovědní pracovníci: 
     Za Objednatele: 
           - ve věcech smluvních: 

Vedoucí OIVZ 
Zástupce vedoucí OIVZ 

 

  - ve věcech technických: 
  Vedoucí KST 

Referent KST  
 

 

         Za Zhotovitele: 
           - ve věcech smluvních:    
   
 
 

  - ve věcech technických:  
   
 
  
10.13. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh 

a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla 
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sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, či jiným způsobem 
vynucena, na důkaz čehož připojují níže své vlastnoruční podpisy. 

10.14. Objednatel jako zpracovatel  je oprávněn ke zpracování osobních údajů zaměstnanců 
Poskytovatele (správce), a to identifikační údaje - jméno, příjmení, kontaktní údaje, a 
to  kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, od uzavření této smlouvy po 
celou dobu realizace plnění a běhu záruční doby v rozsahu nezbytně nutném pro plnění 
smlouvy a fakturaci, a to v souladu s § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „GDPR“). Dále pak 
je Objednatel oprávněn k archivaci takto získaných osobních údajů v souladu s § 5 
písm. a) GDPR po dobu minimálně 10 let, jak vyplývá z § 216 ZZVZ. 

10.15. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text této smlouvy byl zveřejněn  
na internetových stránkách městské části Praha 7 a Profilu zadavatele dle zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

10.16. Smluvní strany  souhlasí s uveřejněním této smlouvy a konstatují, že ve smlouvě 
nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv  a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

10.17. Přílohy smlouvy:     
č. 1 -  Specifikace plnění 

 
 
 
V Praze dne 3. 3. 2020     V Praze dne 25. 2. 2020 
 
 
 
Objednatel       Zhotovitel 
 
 
 
 
 
 
…………………………..              ….…..…………………… 
Městská část Praha 7        MAFRA, a.s. 
Mgr. Jan Čižinský              
starosta       ředitel strategie obchodu 
  mediální skupina MAFRA, 
  na základě plné moci 
 
  
 



 

 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

 

 

Název a druh tiskoviny: Hobulet, časopis MČ Praha 7 

Náklad: 30 000 ks 

Balení: v plastové fólii po 100 kusech 

Formát: tabloid (235 x 315 mm) 

Rozsah: 32, 36 nebo 40 stran 

Požadavek na hmotnost (musí být dodržen vzhledem k distribuci):  

Rozsah 32 stran – max. 75 g 

Rozsah 36 stran – max. 80 g 

Rozsah 40 stran – max. 90 g 

Barevnost: 4/4 

Materiál obálka: papír bělený novinový, min. 60 g/m2  

Materiál blok: papír bělený novinový, min. 60 g/m2 

Vazba: V1 šitá 

Periodicita: 11x ročně (11 čísel, 1 číslo červenec – srpen) 

 


