
 

SMLOUVA O DÍLO 

NA VYHOTOVENÍ KRONIK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-DOLNÍ CHABRY  

ZA ROK 2016 A 2017 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění („Občanský zákoník“), ve spojení s § 61 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, 

v platném znění („Autorský zákon“) 

(„Smlouva“) 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Městská část Praha-Dolní Chabry 
zastoupená: Mgr. Kateřinou Šilhovou Šafránkovou – starostkou 

se sídlem: Hrušovanské nám. 253/5, 184 00  Praha 8 

IČO: 00231274 

DIČ: CZ00231274 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu: 2000704349/0800 

(„Objednatel“) 

a 

 

(2) Mgr. Tomáš Trenkler, DiS. 
se sídlem: Školská 693/28, 110 00  Praha 1 

IČO: 76203506 

DIČ: není plátcem DPH 

bankovní spojení: Komerční banka 

číslo účtu: 51-0690470287/0100 

 

(„Zhotovitel“ a společně s Objednatelem „Strany“) 

 

SE V DEN, MĚSÍC A ROK UVEDENÝ NÍŽE DOHODLY NA UZAVŘENÍ TÉTO 

SMLOUVY: 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Městská část prohlašuje, že má zájem na vyhotovení dvou kronik Městské části Praha-

Dolní Chabry ve smyslu zákona č. 132/2006 Sb., v platném znění, o kronikách obcí 

(„zákon o kronikách obcí“) za roky 2016 a 2017. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že je po odborné stránce schopen a připraven činnosti upravené 

v této smlouvě pro městskou část zajistit, a že je oprávněn tuto smlouvu uzavřít. 

1.3 Za účelem stanovení práv a závazků smluvních stran uzavřely strany tuto smlouvu. 

 

 

 



 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele zajistit jako kronikář pro městskou část 

vyhotovení kroniky městské části na straně jedné a závazek Objednavatele uhradit 

Zhotoviteli za jeho činnosti dle této smlouvy sjednanou odměnu na straně druhé. 

3. ODMĚNA KRONIKÁŘE 

3.1 Objednavatel se zavazuje za vytvoření kroniky zaplatit Zhotoviteli odměnu ve výši  

24.000,– Kč (slovy: dvacet čtyři tisíc korun českých) za vyhotovení jedné kroniky 

Městské části Praha-Dolní Chabry. Celková cena bude ve výši 48.000,– Kč (slovy: 

čtyřicet osm tisíc korun českých) za vyhotovení dvou kronik. 

3.2 Zhotovitel prohlašuje, že v době uzavření této Smlouvy není plátcem DPH. Pokud se 

Zhotovitel v průběhu plnění Předmětu Smlouvy stane plátcem DPH, je oprávněn 

k Odměně připočíst DPH ve výši dle platných právních předpisů. 

3.3 Odměna je konečná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s plněním 

Předmětu Smlouvy, jako je například cestovné, ubytování, administrativní práce, 

telefony apod. 

3.4 Objednavatel je oprávněn v případě, že zhotovitel neodevzdá dílo v termínu nebo 

odevzdá dílo neúplné nebo v rozporu s touto smlouvou, nebo neplní své jiné povinnosti 

z této smlouvy, výši odměny zhotovitele přiměřeně krátit. 

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Strany se dohodly, že Odměna kronikáře bude uhrazena po odevzdání každé jedné 

kroniky na základě daňového dokladu – faktury Zhotovitele. Zhotovitel vystaví daňový 

doklad – fakturu po vyhotovení a předání finální verzi kroniky. K daňovému dokladu – 

faktuře musí být Zhotovitelem vždy přiložen přehled činností.  

4.2 Splatnost daňového dokladu – faktury je patnáct (15) dnů ode dne, kdy byla Objednateli 

doručena. 

4.3 Odměna Zhotovitele je splatná bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví 

této smlouvy. Povinnost Objednatele hradit peněžité závazky podle této Smlouvy je 

splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele dle předchozí věty. 

5. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

5.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této Smlouvy postupovat s odbornou péčí, 

využitím svých odborných znalostí a zkušeností, v souladu se zájmy a pokyny 

Objednatele, jakož i s obecně závaznými právními předpisy. 

5.2 Zhotovitel bude provádět veškeré úkony související se sjednanou činností osobně, 

s vynaložením veškerého úsilí a odborné péče, bude dodržovat stanovený předmět 

smlouvy.  

5.3 Zhotovitel je povinen plnit úkoly poctivě a pečlivě podle svých schopností; použije 

přitom každého prostředku, který vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož 

i takového, který se shoduje s vůlí Objednatele.  

5.4 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli potřebu jakéhokoli 

právního jiného jednání, které je v zájmu Objednatele a které podle jeho Zhotovitele 

překračuje ujednání dle této smlouvy. 



 

5.5 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné informace, data a podklady, 

jakož i poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost, jež Zhotovitel nezbytně potřebuje 

k plnění Předmětu smlouvy. 

5.6 Objednatel se zavazuje informovat Zhotovitele o všech důležitých skutečnostech 

a o změnách, které by mohly mát vliv na realizaci Předmětu Smlouvy. 

6. KRONIKY MĚSTSKÉ ČÁSTI 

6.1 Kronikami městské části se rozumí přiměřeně podle zákona o kronikách obcí Kronika 

městské části Praha-Dolní Chabry za rok 2016 a Kronika městské části Praha-Dolní 

Chabry za rok 2017 („Kroniky“). Do Kronik se zaznamenávají zprávy o důležitých a 

pamětihodných událostech na území Městské části Praha-Dolní Chabry, s případným 

přihlédnutím k souvislostem na území sousedních městských částí a obcí a hl. m. Praze. 

6.2 Součástí Kronik je příloha, která obsahuje písemné, obrazové nebo zvukové dokumenty 

doplňující zápis v kronice. 

6.3 Kroniky budou předány v elektronické podobě na nosiči dat, včetně dokumentů příloh, 

pokud nebude mezi smluvními stranami sjednáno jinak. 

6.4 Dílčí části Kronik budou konzultovány Zhotovitelem konzultovány s městskou částí a 

poté vždy zapracovány následně případné návrhy na úpravy a doplnění. 

6.5 Při stanovení obsahu Kronik je zhotovitel povinen vycházet ze zákona o obecních 

kronikách, jakož z veřejně dostupných metodik a vlastních odborných zkušeností a 

postupů, které jsou obvyklé. Charakter zápisu v Kronikách musí být věcný, objektivní, 

vyvážený a přiměřeně podrobný. 

6.6 Celkový návrh Kronik k posouzení městskou částí bude předán do 30. června 2021 

v případě Kroniky Městské části Praha-Dolní Chabry za rok 2016 a do 31. prosince 

2021 v případě Kroniky Městské části Praha-Dolní Chabry za rok 2017. Městská část 

posoudí návrh Kronik nejpozději do 30 dnů od odevzdání a sdělí zhotoviteli případné 

připomínky či návrhy na úpravy a doplnění. Zhotovitel je povinen veškeré návrhy a 

požadavky městské části zapracovat a odevzdat finální verzi Kronik určených do tisku 

do 31. srpna 2021 v případě Kroniky Městské části Praha-Dolní Chabry za rok 2016 a 

do 28. února 2022 v případě Kroniky Městské části Praha-Dolní Chabry za rok 2017. 

6.7 Vytištění Kronik zajišťuje Zhotovitel na zařízení a náklady (materiál) městské části. 

Vazbu Kronik zajišťuje městská část. 

6.8 Vytvořením každé i dílčí části Kronik, a to i bez fyzického předání městské části, 

přecházejí práva k výhradnímu užití díla na městskou část, časově i teritoriálně 

neomezeně, a to ke všem způsobům užit, jaké jsou v takových případech obvyklé a 

odpovídají účelu této smlouvy. Zhotovitel si je vědom toho, že Kroniky jsou ze zákona 

veřejně přístupné a městská část je oprávněna je zejména rozmnožovat, zveřejnit na 

internetu nebo jiným způsobem, případně přenášet jejich části do jiných dokumentů 

nebo je doplňovat. Zhotovitel poskytuje k dílu městské části veškerá majetková 

autorská práva a nebude sám oprávněn dílo nebo jeho jednotlivé části dále užít pro jinou 

než svou vlastní potřebu ani poskytovat práva (licence) k dílu třetím osobám. 

6.9 Zhotovitel je povinen zajistit, aby obsah Kronik nebyl v rozporu s právy třetích osob, 

včetně zejména práv autorských a/nebo osobnostních. V případě, že Zhotovitel zařazuje 

do Kronik část, k níž by měly nehmotná práva třetí osoby, resp. kde by nebyl zhotovitel 

a/nebo městská část oprávněna dílo bez dalšího užít, je Zhotovitel povinen uzavřít 

s oprávněnou osobou vlastním jménem potřebnou licenční smlouvu s přihlédnutím 



 

k účelu této smlouvy k zajištění oprávněného užití Kronik městskou částí. 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

7.1 Strany prohlašují, že předmět svých závazků považují za dostatečně určený. 

7.2 Strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti 

vyplývající ze Smlouvy třetí straně bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany. 

7.3 Veškeré změny nebo doplňky této Smlouvy musí být uzavřeny v písemné formě 

a podepsány oběma Stranami. 

7.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Každá Strana 

obdrží po jednom (1) stejnopise. 

7.5 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. 

Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva bude zveřejněna na oficiálních 

webových stránkách pronajímatele a dále bude pronajímatelem uveřejněna v registru 

smluv dle věty předchozí. 

 

V Praze dne ___________   V Praze dne __________ 

   

 Objednatel:  Poskytovatel: 

   

_________________________  _________________________ 

Městská část Praha-Dolní Chabry 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – 

starostka 

 Mgr. Tomáš Trenkler, DiS. 

 

 

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady městské části Praha-Dolní Chabry 

č. 574/20/RMČ ze dne 8.12.2020 


