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SMLOUVA O dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále
jen „občanský zákoník")

I.
Smluvní strany

Vysočina Tourism, příspěvková organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1571
se sídlem: Na Stoupách 144/3, 586 01 Jihlava
zastoupená: Ing. Tomášem Čihákem, ředitelem
IČO: 28263693
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
Č.Ú.: 4211113505/6800,

4211113513/6800,
4200143303/6800 

(dále jen „objednatel")

VELA CZECH, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25781
se sídlem: 
zastoupený 
IČO:
bankovní spojení:
Č.Ú.:
(dále jen „zhotovitel")

Svatoplukova 2771/1,703 00 Ostrava 
Ing. Františkem Podškubkou, jednatelem 
26819643
Komerční banka, a. s. 
86-5294800267/0100

11.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení grafického návrhu, výroba a dodání propagačních 
předmětů za účelem propagace turistické nabídky Kraje Vysočina částečné v rámci 
projektů s názvem „Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na 
Evropském Zeleném pásu podél Železné opony na kole" reg. č.: ATCZ74, resp. 
„Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina- 
Waldviertel-Muhlviertel", reg. č.: ATCZ31 spolufinancovaných z programu Interreg V-A 
Rakousko - Česká republika (dále jen „dílo"). Bližší specifikace díla je obsahem přílohy 
č. 1 této smlouvy.

III.
Povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen předložit do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy objednateli ke 
schválení vzorky propagačních předmětů uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. 
Objednatel je oprávněn zaslat zhotoviteli do 3 dnů připomínky k předloženým
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propagačních předmětů. Zhotovitel je povinen tyto připomínky objednatele akceptovat a 
předložit vzorky propagačních předmětů dle připomínek.

2. Zhotovitel je povinen před vlastním započetím výroby díla předložit objednateli ke 
schválení grafický návrh potisku každého typu propagačního předmětu. Objednatel je 
oprávněn zaslat zhotoviteli do 7 dní připomínky k předloženým návrhům. Zhotovitel je 
povinen tyto připomínky objednatele akceptovat a zapracovat do díla.

3. Zhotovitel je povinen dílo opatřit logem Vysočina Tourism. Zhotovitel je povinen část díla 
hrazenou v rámci projektů realizovaných a spolufinancovaných z programu Interreg V-A 
Rakousko - Česká republika (dále jen „OP AT-CZ“) uvedených v čl. II. této smlouvy 
označit v souladu s pravidly publicity OP AT-CZ. Logo Vysočina Tourism a podklady 
k publicitě OP AT-CZ budou zhotoviteli poskytnuty nejpozději do 5 pracovních dní od 
podpisu této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s maximální odbornou péčí, v dohodnutém termínu, 
obvyklé kvalitě a provedení. Za kvalitu díla odpovídá zhotovitel v plném rozsahu bez 
omezení. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechny práce, služby a 
výkony související s provedením díla dle této smlouvy, pokud není v této smlouvě 
stanoveno jinak. Při prováděni díla dle této smlouvy bude zhotovitel postupovat 
v souladu s touto smlouvou, pokyny objednatele a obecně závaznými právními předpisy.

5. Zhotovitel je povinen dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly.

6. Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z 
jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním 
zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) nejméně však do 
10 let od řádného a včasného ukončení díla dle této smlouvy.

7. Objednatel je povinen za řádně a včas provedené dílo zaplatit cenu uvedenou v čl. V. 
této smlouvy.

IV.
Čas a místo plnění

1. Dílo specifikované v příloze č. 1 této smlouvy bude objednateli dodáno 
v následujících termínech:

> propagační předměty uvedené v čl. V. odst. 1 pro projekty ATCZ31 „Památky žijí" 
a „Vysočina Tourism" nejpozdějí do 8.1. 2019;

> propagační předměty uvedené včl. V. odst. 1 pro projekt ATCZ74 "Kultura a 
příroda na zeleném pásu" nejpozději do 28. 2. 2019,

2. Místem předání a převzetí díla je sídlo objednatele. O předání a převzetí díla 
bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Pokud bude při předávání a 
přebírání zboží zjištěno, že zboží není dodáno řádně, tedy v souladu s touto
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smlouvou, je zhotovitel povinen v přiměřené době zjištěné vady díla odstranit 
podle pokynů objednatele.

3. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud není předáno včas a v souladu s touto 
smlouvou. Za takto dodané dílo není kupující povinen zaplatit cenu sjednanou v čl. V. 
této smlouvy.

V.
Cena plněni, platební podmínky

1. Celková a nejvýše přípustná cena díla v rozsahu a v kvalitě dle této smlouvy byla 
stanovena dohodou účastníků smlouvy dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 
znění následujícím způsobem;

Projekt Plnění Počet
kusů

Cena za plnění 
v požadovaném množství 
včetně DPH

ATCZ31 
„Památky žijí"

Spirálový, poznámkový blok s 
perem z recyklovaného papíru

700 26 166 Kč

Sada 5 samolepících barevných 
lístečků a 1 balíčku lepících 
papírků na poznámky

400 5 176 Kč

Papírová taška 1700 16 507 Kč
ATCZ74
"Kultura a 
příroda na 
zeleném pásu"

Láhev na kolo 450 15 439,50 Kč
Lékárnička na kolo 450 21 321 Kč
Svítilna na kolo 450 15124,50 Kč
Taška do rámu 450 52 614 Kč
Sada cyklonářadí 450 58 999,50 Kč
Pumpička na kolo 450 26 307 Kč

Vysočina
Tourism

Spirálový, poznámkový blok s 
perem z recyklovaného papíru

350 12 558 Kč

Sada 5 samolepících barevných 
lístečků a 1 balíčku lepících 
papírků na poznámky

200 2 762 Kč

Papírová taška 850 8 398 Kč
Celkem 261 372,50 Kč

2. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů, je den předání a převzetí díla.

3. Cenu za dílo se objednatel zavazuje platit zhotoviteli postupně, vždy po převzetí dílčí 
části díla v termínech uvedených v čl. IV. této smlouvy, ve výši odpovídající převzaté 
dílčí části díla na základě faktur, a to bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, 
který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přistup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 pism. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z 
přidané hodnoty. Vzhledem k situaci, že dílo bude hrazeno ze tří různých 
projektú/zdrojů, je třeba i na každé dílčí části díla vystavit jednotlivé faktury pro plně

itopUlkova 2771/1 
703 00 Ostrava
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V rámci jednotlivých projektů/zdrojů samostatně. Splatnost faktur je dohodou 
smluvních stran stanovena na 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení 
objednateli. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů. 
Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud 
neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. 
Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená 
nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

VI.
Sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s dodáním díla oproti termínům sjednaným v článku IV. 
této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,05% z ceny, a to za každý i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu 
s článkem V. této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli rok 
z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené ceny, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Zaplacením úroku z prodlení ani smluvní pokuty není omezena výše nároku na náhradu 
škody.

VII.
Trvání smlouvy

1. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

2. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud je zhotovitel v prodlení s dodáním 
díla více než 21 dnů oproti termínům sjednaným v článku IV. této smlouvy nebo v kvalitě 
dle této smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni 
prokazatelného doručeni jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.

Vlil.
Licence

1. Tento článek smlouvy se uplatní tehdy, jestliže v rámci zhotovování díla vznikne 
nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon). Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli právo užít dílo všemi způsoby 
nezbytných k naplnění účelu této smlouvy, jakož i nehmotných statků, které jsou v tomto 
díle zpracovány.

2. Zhotovitel udílí objednateli výhradní licenci k užití díla.

3. Objednatel je oprávněn udělit podlicenci k užití díla. O udělení podlicence není 
objednatel povinen zhotovitele informovat.

4. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo.

5. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k dílu.
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6. Objednatel není povinen licenci využit.

IX.
Závěrečná ustanovení

1. Výběr zhotovitele byl proveden v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a Pravidly Rady Kraje Vysočina pro 
zadávání veřejných zakázek ze dne 15. 5. 2017.

2. Kontaktní osobou objednateie pro zajištěni řádného plnění této smlouvy je Eva 
Nejezchlebová, tel.: +420 603 488 100, e-mail: eva.nejezchlebova@vysocinatourism.cz, 
kontaktní osobou zhotovitele pro zajištění řádného plnění této smlouvy je Bc. et Bc. 
Ondřej Černík DiS., tel.: +420 725 117 044, e-mail: prodej@vela.cz.

3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 
předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické 
informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
k plnění podmínek této smlouvy.

4. Tuto smlouvu lze s výjimkou údajů uvedených včl. I. a kontaktních osob uvedených 
v čl. IX odst. 2. této smlouvy měnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně 
číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změna 
údajů uvedených v čl. I. a kontaktních osob uvedených v čl. IX. odst. 2. této smlouvy 
bude pouze neprodleně písemně oznámena druhé smluvní straně.

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

6. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou a touto smlouvu 
výslovně neupravené, se řídí občanským zákoníkem.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
jeden.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - specifikace díla.

9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registr smluv.

V Ostravě dne . /{ C

za ^ótovitel^;

Ing. František Podškuoka 
jednatel

V Jihlavě dne 7?. v_ Zí/í

Ing. Tomáš Cihák 
ředitel

VFl
VELA C2ECH. l.r.o.
I® Svatoplukova 2771/1 

703 00 Ostrava 
1

tMř. OCZJ"?

Vysočina Tourism,
příspěvková organizace 

Na Stoupách 144/3, 586 01 Jihlava

mailto:eva.nejezchlebova@vysocinatourism.cz
mailto:prodej@vela.cz


■ I litjrr r
® g ^**ÍW W ř.VROl^líKA UNfP

wjSOCmW Rakousko-Česká republika
Tourism Evropský fond pro rogionální rozvoj

Příloha č. 1 Smlouvy - specifikace díla
EVROP’SKA UNIE

Plnění Specifikace Počet kusů
Spirálový, poznámkový blok s perem z 
recyklovaného papíru

- součástí je 
recyklovatelná 
propiska a úchytka s 
gumičkou,
- formát A6,
- barevné logo 
objednatele

1050

Sada 5 samolepících barevných lístečků a 1 
balíčku lepících papírků na poznámky

- v recyklovaných 
papírových deskách,
- barevné logo 
objednatele

600

Papírová taška - rozměry;
26x11x38 cm,
- recyklované 
kroucené držadlo,
- barevné logo 
objednatele

2 550

Láhev na kolo - objem 750ml,
- šroubovací uzávěr,
- barva bílá,
- barevné logo 
objednatele

450

Lékárnička na kolo - dodána kompletně, 
obsah sady se bude 
nacházet v obalu z 
polyesteru - 1x nůžky,
5 kusů náplastí s 
polštářkem, 1x obvaz 
sterilní, 1x textilní 
náplast na cívce, 
desinfekce lihová 
polštářková 2ks,
- provedení černé 
nebo barevné,
- barevné logo 
objednatele

450

Svítilna na kolo přední s plastovým úchytem - LED svítilna,
- barvy a černá,
- bílé logo objednatele

450

Taška do rámu - formát 
trojúhelníkový,
- zavírání na zip, 
uchycení na rám na

450

'03 00 Ostrav
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suché zipy - 3ks,
- barva černá,
- bílé logo objednatele

Sada cyklonářadí - dodána kompletně,
- obsah sady se bude 
nacházet v obalu a 
bude minimálně 
obsahovat; 
univerzální 
šroubovák, sada 
imbusových klíčů 
včetně klíče "L", 
očkové klíče, brusný 
plíšek, lepidlo, 2x 
montážní páky,
- provedení černé 

nebo barevné
- barevné logo 
objednatele

450

Pumpička na kolo - materiál: materiál AL 
slitina,
- typ ventilku: 
univerzální, upevnění 
na rám, max. tlak
11 barů,
- zajišťovací páčka 
upevní pumpu k 
ventilku pro 
napumpování bez 
úniku vzduchu,
- barva černá,
- bílé logo objednatele

450


