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SMLOUVA O DÍLO  
 
Karlovarský symfonický orchestr, p. o. 
Adresa: Husovo nám. 2, 363 01 Karlovy Vary 
IČO: 63554585 
Zastoupená: MgA. Michaela Moc Káčerková, ředitelka 
(dále Odběratel) 

 
a 

 
Firma: Polypress s.r.o 
Adresa: Truhlářská 486/15, 360 17 Karlovy Vary 

  IČO: 26351731 
  DIČ: CZ 26351731 
Zastoupená: Richardem Šmídem, jednatelem 
(dále Dodavatel) 

 
spolu uzavírají tuto Smlouvu o dílo, dle ustanovení § 1724 a následujících, zákona č. 89/ 2012 Sb., 
zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 
I. Předmět smlouvy 

 
Předmětem smlouvy je převzetí podkladů od Odběratele, sazba textů, zajištění tisku a 
dodávky propagačních materiálů Odběratele dle dále specifikovaného rozsahu. 

 
II. Harmonogram zakázky 
 
2.1 Odběratel se zavazuje dodat Dodavateli odsouhlasené podklady pro zhotovení zakázky, a to včas 
v termínu nejpozději tři dny před termínem zhotovení zakázky. 
 
2.2 Dodavatel dodá plakáty a letáky na koncert vždy nejpozději do 11:00 hod. v den konání 
předchozího koncertu. 
 
2.3 Dodavatel dodá programy nejpozději 2 dny před termínem konání koncertu. 
 
2.4 Dodavatel se zavazuje dodržet harmonogram zakázky a zdarma dodá zhotovené materiály po 
dohodě s Odběratelem na adresu Husovo nám. 2, 360 01 Karlovy Vary nebo Mlýnské nábřeží 507/5,  
360 01 Karlovy Vary. 
 
2.5 Odběratel si může vyzvednout materiály osobně na adrese provozovny Truhlářská 486/15, 360 17 
Karlovy Vary-Stará Role, čas předání bude upřesněn telefonicky, nejpozději však v 16:30 hod. 
smluveného data dodání tisku. 

 
 
 
 
 
 
 
III. Cenové ujednání 
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3.1 Dodavatel se zavazuje dodržet po celou dobu platnosti této smlouvy následující ceny tisku: viz 
Cenová nabídka tisku ze dne 19. 5. 2021. Uvedená cena zahrnuje veškeré náklady na tisk. 
3.2 Dodávka tiskovin bude fakturovaná jednotlivě po každém dodání. Faktura bude Dodavatelem 
zaslána v elektronické podobě. 
 

IV. Platnost smlouvy 
4.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu smlouvy do 31. 12. 2021 
4.2 Odběratel i Dodavatel si vyhrazují právo od smlouvy kdykoliv odstoupit z důvodu nespokojenosti 
s kvalitou propagačních materiálů nebo při nedodržení harmonogramu dodání. 
 
V. Kontaktní osoby 
Ze strany Odběratele: Andrea Bräunerová, tel.: 777 744 893 
Ze strany Dodavatele: Richard Šmíd, tel.: 775 551 133 
 
VI. Závěrečná ujednání 
6.1 Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá má platnost originálu. 
Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 
 
6.2 Případné změny budou řešeny písemným dodatkem. 
 
6.3 Příloha č. 1- Cenová nabídka ze dne 19. 5. 2021 
 
 
 
 
V Karlových Varech dne 1. 7. 2021 

 
 
 
 
 
Za Odběratele: Za Dodavatele: 
MgA. Michaela Moc Káčerková, ředitelka Richard Šmíd, jednatel 


