Smlouvy o dílo č. SMLDEU-51-123/2018
„Restaurování 7 sklomaleb v zrcadlových rámech"
uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
Článek 1.
Smluvní strany
Správa Krkonošského národního parku
se sídlem:
Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01
IČO:
00088455
DIČ:
CZ00088455
bankovní spojení:
zastoupená:
PhDr. Robin Bóhnischem, ředitelem
kontaktní osoba:
(dále jen „objednatel11)

Název:
se sídlem/bytem:
IČO/r.č.:
bankovní spojení:
a
Název:
se sídlem/bytem:
IČO/r.č.:
bankovní spojení:
a
Název:
se sídlem/bytem:
IČO/r.č.:
bankovní spojení:
zastupující jménem

Mgr. Dana Modráčková
Lukavice 221, 538 21 Slatiňany
01748629

Lucie Pejchová
Na Vápence 755, 468 22 Železný Brod
40184196

Petr Švamberg
Čekanice 43, 390 02 Tábor
10323171
zhotovitelů: Mgr. Dana Modráčková
(dále jen „zhotovitel")
(dále jen smluvní strany)
Článek 2.
Předmět a rozsah díla

key:

Public

1/5

Signer:

1. Zhotovitel se zavazuje k restaurování sedmi obrazů sklomaleb v zrcadlových rámech, Výjevy
z christologického cyklu, N 391-397, dílna severovýchodních Čech, 2. polovina 18. století.
Unikátní soubor pochází z některé z dílen severovýchodních Čech, možná i z Vrchlabí.
S největší pravděpodobností byl vyroben na zakázku pro vrchlabský Augustiniánský klášter ve
3. čtvrtině 18. století. (PhDr. Luboš Kafka, přední odborník na podmalby na sklo). Klášter byl
založen r. 1705 a v současnosti v jeho prostorách sídlí stálá expozice Krkonošského muzea
Správy KRNAP ve Vrchlabí. Soubor předmětů vysoké umělecké hodnoty má i značnou
hodnotu regionálně historickou a je nejvýznačnějším artefaktem původního kláštera. Podrobná
specifikace předmětu zakázky obsahující typologický popis, popis poškození jednotlivých
maleb a návrh restaurátorských prací je uvedena v části B) Technická specifikace /
restaurátorský záměr,
vypracovaný autorským
týmem vedeným
Mgr.
Danou

2018.06.25 11:59:08
CN=Eva Kúřilová, O=Správa Krkonošského národního parku [IČ 00088455]
OU=39
serialNumber=2d da 07
ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2

Modráčkovou.
č. 1.

Tato technická specifikace tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha

2. Zhotovitel při své činnosti bude plně respektovat požadavky objednatele. Součástí předmětu
díla je rovněž vyhotovení restaurátorské dokumentace v archivní podobě (včetně
fotodokumentace) ve smyslu vyhlášky MK ČR č. 66/1988 Sb. a na CD.
3. Součástí předmětu díla jsou rovněž všechny související náklady- transport díla do pracovny
restaurátora a zpět, materiál pro restaurování.
4. Dokumentace bude vypracována v rámci ujednané ceny ve dvou vyhotoveních včetně 1x CD
v elektronické podobě. Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení v
požadovaném počtu za zvláštní úhradu.
5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smlouvy spolupracovat s paní Blankou
Zázvorkovou, vedoucí odd. péče o návštěvníky, popř. jí pověřeným pracovníkem a zároveň
s ní konzultovat případné technické změny prací.
Článek 3.
Povinnosti a kontrola objednatele
1. Objednatel je oprávněn provádět kdykoli průběžnou kontrolu řádného plnění díla zhotovitelem
a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s obsahem specifikace díla, zadáním a dalšími
vstupními dokumenty, je povinen ihned informovat zhotovitele o zjištěných nedostatcích a je
oprávněn žádat po něm odstranění vad vzniklých vadným prováděním díla a požadovat
provádění díla řádným způsobem.
2. Objednatel má právo provést kdykoliv kontrolu kvality realizace předmětu díla, jakož i plnění
této smlouvy ze strany zhotovitele.
3. Do 30 kalendářních dnů od předání kompletního díla nebo jeho částí je povinen objednatel
písemně oznámit zhotoviteli zjištěné závady. Zhotovitel je povinen tyto závady odstranit a do
30 kalendářních dnů od data obdržení písemného oznámení závad objednatelem předat
opravené dílo, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Následně bude sepsán protokol o předání
díla a zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu dle čl. 5. této smlouvy.
Článek 4.
Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen předat kompletní dílo dle Článku 2. a Přílohy č. 1 této smlouvy včetně
požadované restaurátorské dokumentace nejpozději do 15.11.2018.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou a Přílohou č. 1.
3. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů
smlouvy. Zhotovitel odpovídá za případné porušení cizích práv, zejména autorských a je
odpovědný za případné porušení příslušných ustanovení občanského zákoníku, týkajících se
ochrany osobnosti.
4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle
ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
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Článek 5.
Cena, platební podmínky, termíny plnění
1. Cena díla činí: |

$00, -

Cena za dílo v Kč bez DPH
z toho DPH v Kč
Celková nabídková cena za dílo v Kč s DPH

re-

-

Mr,

-

2. Cena uvedené v tomto článku zahrnuje všechny náklady vynaložené ke splnění účelu této
smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat příslušnou část díla v průběhu plnění vždy po zhotovení a
převzetí jednotlivé části díla. V případě potřeby budou faktury předány elektronicky.
4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými právními předpisy,
především s ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů. Fakturovaná částka je uhrazena dnem připsání dané částky na účet zhotovitele.
Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávně nebo
neúplné náležitosti či údaje.
5. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 15-ti dnů po jejich obdržení objednatelem.
Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo
neúplné náležitosti či údaje.
6. V případě zjištění, že byla omylem vyplacena zhotoviteli částka neprávem, nebo jež mu
nenáleží (např. nebyly dodrženy sjednané podmínky), zhotovitel je povinen vrátit poskytnuté
finanční prostředky nebo jejich část. Vrácení bude provedeno ve lhůtě a způsobem
stanoveným ve výzvě objednatele.

8. Zhotovitel bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost
celkového řešení při zachování náročnosti řešení a požadavků na provedení odpovídající
charakteru objektu. Proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné zakládání
takzvaných vyvolaných investic.
Článek 6.
Smluvní pokuty
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Článek 7.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s touto
smlouvou a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě nebo
nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto povinností
zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Objednatel je oprávněn od této
smlouvy odstoupit také v případě, že zhotovitel poruší tuto smlouvu jiným podstatným
způsobem ve smyslu § 2002 občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s placením faktur
delším než 40 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost a to ani po písemném
upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. V takovém případě se jedná o porušení
smlouvy ve smyslu § 2002 občanského zákoníku.
3. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které
budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě 30 kalendářních dnů, přičemž zhotovitel především
předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti
smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta objednatelem
úhrada plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. Objednatel
uhradí zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které mu dle této
smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok.
Článek 8.
Závěrečná ujednání
1. Je-li kterékoli ustanovení této smlouvy neplatné či nevynutitelné, nebo stane-li se jím v
budoucnosti, nemá to vliv na platnost, či vynutitelnost ustanovení dalších.
2. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou účastníků, účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv.
4. Obě strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu
plnění.

5. Platnost této smlouvy je stanovena datem dokončení díla dle článku 4., odst. 1. této smlouvy.
6. Tato smlouva je vypracována ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
7. Smlouvu je možno měnit pouze formou číslovaných písemných dodatků.
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8. Obě smluvní strany s tuto smlouvou souhlasí, její obsah je jim zřetelný a podepisují ji na
základě své svobodné vůle bez nátlaku třetích osob či v tísni či za nápadně nevýhodných
podmínek.

Příloha č. 1 - technická specifikace

Ve Vrchlabí dne

2 0 06 2018
.

V Lukavicích

.

PhDr. Robin Bóhnisch
ředitel Sprás/y KRNAP

Mgr. Dana Modráčková

Za správnost:
č. 01:
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dne

