
 

Smlouva o podmínkách přípravy a tisku periodika „LISTY" 

 

 

Smluvní strany: 

 

1. Statutární město Brno, městská část Brno - Tuřany 

se sídlem: Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno 

zastoupená: Radomírem Vondrou, starostou 

IČO:  44992785 

DIČ: CZ44992785 

bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Brno-město 

číslo účtu:  16622621/0100 

Kontaktní osoba odběratele: Marie Koblížková 

(dále jen odběratel)  

 

a  

 

2. Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace 

se sídlem: Šmahova  364/110, 627 00 Brno 

zastoupená: Ing. Petrem Veselým, ředitelem 

IČO:  00226467 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Brno-město  

číslo účtu:  77636621/0100 

Kontaktní osoba dodavatele: Mgr. Eva Veselá 

(dále jen dodavatel)  

 

 

ČI. I. 

Předmět smlouvy 

 

Tato smlouva upravuje vzájemný vztah smluvních stran při přípravě a tisku periodika 

„LISTY" (dále jen Zpravodaj) vydávaného odběratelem, kdy odběratel zajistí kompletní 

dodání textových a obrazových podkladů. Výslednou sazbu ve formátu PDF (Portable 

DocumentFormat), tisk včetně knihařského zpracování, podle podmínek uvedených v této 

smlouvě v čl. II, provede dodavatel za ceny podle čl. III této smlouvy. 

 

Č. II. 

Podmínky plnění 

 

1) Zpravodaj bude vydáván v počtu 5 čísel ročně, tj. cca každé2 měsíce, s výjimkou 

měsíce července a srpna. Zpravodaj bude vydáván v rozsahu 16, 20 nebo 24 stran, 

formátu A4 a v barevném tisku. 

 

2) Zpravodaj je vydáván v nákladu 2200 výtisků na každé číslo s možností úpravy výše 

nákladu výtisků podle požadavku odběratele. Změna musí být adresována dodavateli v 

písemné formě nejpozději 20 dní před sjednaným dnem zahájení tisku, kterým je 

nejpozději první pracovní den v měsíci. Při úpravě nákladu bude vytvořena nová cenová 

nabídka, která musí být písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami. 

 

3) Podklady k tisku, tj. texty, fotografie, budou dodavateli dodávány cestou e-mailové 

pošty odběratelem nebo jím pověřenou osobou. Výslednou sazbu pro tisk odešle 

dodavatel pro zhotovení korektur odběrateli tisku nejpozději 2pracovní dny před 

sjednaným dnem zahájení tisku podle čl. II odst. 2. 
  



4) Dodavatel provede tisk Zpravodaje z odsouhlasených podkladů formátu PDF včetně 

knihařského zpracování do 5 pracovních dnů. V uvedené lhůtě předá celý náklad 

odběrateli k distribuci. V případě pozdního dodání podkladů odběratelem nebo jím 

pověřenou osobou se termín zhotovení o dobu zpoždění posouvá. 

 

5) Pro případ prodlení dodavatele s tiskem Zpravodaje dle čl. II odst. 4 si smluvní strany 

dohodly smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny prací dle čl. I odst. 1 za každý započatý 

den prodlení. 

 

ČI. III. 

Cena prací a podmínky úhrady 

 

1) Cena prací za předtiskovou přípravu, tisk a knihařské zpracování provedené 

dodavatelem bude fakturována vždy samostatnou fakturou za celý náklad jednotlivého 

čísla Zpravodaje se splatností faktury 14 dní od doručení odběrateli dle následujícího 

ceníku: 

Grafické zpracování: 2 378,-Kč 

Formát: A4 

Rozsah: 16 stran, 20 stran nebo 24 stran 

Tisk: barevný 

Papír: ofsetový 80g/m2 

Náklad: 2 200ks 

 

Počet stran CMYK: 16  20  24 

Cena za 2200ks: 16 000,- Kč 17 000,- Kč 18 000,- Kč 

 

2) Na faktuře bude uvedeno jako odběratel: Statutární město Brno, městská část Brno - 

Tuřany, Tuřanské náměstí 1,620 00 Brno, IČO:44992785, DIČ: CZ44992785, a zaslána 

bude na adresu odběratele. K uvedené ceně nebude účtováno DPH, dodavatel není 

plátcem DPH. 

 

3) Pro případ prodlení opoždění dodávky, popř. úhrady fakturované částky, si smluvní 

strany dohodly smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení a úrok  

z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

ČI. IV. 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 

jejího zveřejnění v registru smluv. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy 

v plném rozsahu. 

 

2) Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2021, přičemž neprojeví-li některá ze 

smluvních stran vůli smlouvu ukončit písemnou formou adresovanou smluvní straně ve 

lhůtě do 31. října příslušného roku, smlouva se automaticky prodlužuje do 31. 12. 

dalšího roku, a to i opakovaně. Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních 

stran. 

 

3) Tato smlouva je uzavřena elektronicky prostřednictvím zaručených elektronických 

podpisů oprávněných zástupců smluvních stran. 

 

4) Tuto smlouvu lze měnit písemnou dohodou smluvních stran s výjimkou posunů 

termínů předávání podkladů a provedení prací, které lze dohodnout i ústně na základě 

souhlasu všech zúčastněných smluvních stran.  

 

5) V otázkách touto smlouvou blíže neupravených se použijí ustanovení občanského 

zákoníku o smlouvě o dílo.  



 

6) Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, z vůle všech 

smluvních stran a nikoliv v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek. Všechny smluvní 

strany se s obsahem smlouvy seznámily, obsahu porozuměly a s ním souhlasí, čemuž na 

důkaz připojují podpisy oprávněných zástupců.  

 

 

Doložka 

Ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 

Tato smlouva byla schválena na 61/VIII. schůzi Rady městské části Brno-Tuřany 

dne 1. 2. 2021. 

 

 

V Brně-Tuřanech dne  V Brně dne 

 

 

 

 

 

 

Za odběratele Za dodavatele 

Radomír Vondra, starosta Ing. Petr Veselý, ředitel 

 

 

 

 
 


