
 

1616054418 
Smlouva o dílo 

 
I. 

Smluvní strany 
 
1. Statutární město Brno  
se sídlem:  Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 
zastoupeno:  Ing. Petrem Vokřálem, primátorem  
IČ:  449 92 785 
DIČ:                     CZ449 92 785  
ve věcech smluvních oprávněn jednat:   
ve věcech technických oprávněn jednat: 
    
k podpisu smlouvy pověřena:        

 (dále jen „objednatel“) na straně jedné 
 
2.  PG group a.s. 
se sídlem: Praha 10 - Vršovice, U Slavie 1540/2a, PSČ 10000, 
zastoupena: Marek Šulc, statutární ředitel, 
IČ: 645 81 241,    
DIČ: CZ645 81 241,   
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zapsána v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka č. 9074,  
 
ve věcech smluvních oprávněn jednat:   
 
  
(všichni dále jen „smluvní strany“) 

 

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, a za podmínek dále uvedených, tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„smlouva“)  

 
II. 

Předmět smlouvy 

1.  Za podmínek uvedených v této smlouvě se zhotovitel zavazuje zhotovit dílo: „Brno - „Průvodce 
městem“ a „Malý průvodce městem“, tj. komplexní zpracování informačních a propagačních 
materiálů města Brna – publikací Průvodce městem (dále jen PM) a Malý průvodce městem 
(dále jen MPM) včetně zpracování grafiky, textů vč. překladů, map i pořízení některých 
fotografií a dodání výsledných souborů – zdrojových a tiskových dat a dat určených pro web (dále 
jen ”dílo”). Předmětem smlouvy není tisk díla. Objednatel se zavazuje za řádně zhotovené dílo 
zaplatit dohodnutou cenu. 

2. Dílo bude vycházet z návrhu uvedeného v nabídce zpracovatele a bude rozpracováno dle 
připomínek zadavatele. Nedílnou součástí díla jsou: 

 

 Grafický návrh obálek a vnitřních částí obou brožurek 

 Dopracování struktury PM a na základě toho vytvoření struktury MPM 



 

 Zpracování textů a fotografií v PM a MPM 

 Zpracování map a schémat odpovídající obsahu PM a MPM – zajištění mapových podkladů 
s neomezenou licencí / vytvoření map. 

 Grafická úprava a sazba (rozmístění textu, mapek, grafických prvků a fotek v brožurách) 

 Dokoupení / pořízení některých fotografií dle potřeby (max. 100 fotografií, zhotovitel je 
povinen fakturovat pouze skutečně použité fotografie jím dodané, k fotografiím požadujeme 
nevýhradní práva s neomezeným použitím – i mimo Průvodce) 

 Vytvoření zvláštního českého textu pro PM a MPM určeného jen pro překlad do cizích jazyků 

 Překlady textů pro PM do angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny, polštiny a pro MPM do 
angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny, holandštiny, polštiny, čínštiny 
a maďarštiny. 

 Finální jazykové korektury všech verzí PM a MPM (u cizích jazyků nejlépe rodilým mluvčím)    

 Předání zadavateli výhradních autorských práv k textům a grafickým prvkům a nevýhradních 
autorských práv k fotografiím a mapám. 

 Zpracování kompletní specifikace brožur určenou pro zadání na tisk (materiál, vazba, barevnost 
atd.)  

 Dodání finálně graficky a obsahově zpracovaných materiálů PM a MPM na technických 
nosičích dat – zdrojová data, tisková data a data vhodná k umístění na web – bez ořezových 
značek apod. (komprimované pdf) 

3. Podrobná specifikace díla, spolu se způsobem zpracování, je uvedena v nabídce, která tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo ve  4 ks v elektronické podobě, a to na technických 
nosičích dat – zdrojová data, tisková data, data určená pro web (např. ve formátu pdf, příp. dalších 
formátech dle dohody smluvních stran). 

5.  Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 
 

III. 
Doba a místo plnění  

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat objednateli dílo dle této smlouvy nejpozději  
do 5 měsíců od podpisu smlouvy, a to spolu se všemi podklady a dokumenty vzniklými v průběhu 
realizace díla dle této smlouvy. O předání díla vyhotoví smluvní strany zápis. 

2. Místem pro předání díla je Magistrát města Brna, Kancelář strategie města, Husova 12, 601 67 
Brno. 

 
IV. 

Rozsah vlastnictví a autorskoprávní ochrana 

1. Objednatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že výsledek prací provedených zhotovitelem 
dle této smlouvy je jako jedinečný výsledek tvůrčí činnosti zhotovitele dílem, jež je předmětem 
autorského práva, dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 121/2000 Sb., 
autorského zákona, v platném znění.  

2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli oprávnění k výkonu práva užít dílo (dále jen „licence“), 
přičemž územní, časový a množstevní rozsah licence není omezen. Licence pro texty a grafické 



 

prvky se sjednává jako licence výhradní. Licence pro fotografie a mapy se sjednává jako licence 
nevýhradní. Objednatel není povinen licence využít.  

3. Vlastnictví k předmětu díla nebo jeho části přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla 
nebo jeho části objednatelem. 

 
 

V. 
Cena za dílo 

1.  Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: (doplní uchazeč) 

 

 Cena bez DPH  DPH ….. 21 % Cena s DPH  

Celkem 796.000,-- Kč 167.160,-- Kč 963.160,--Kč 

2.  Cena včetně DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti 
smlouvy. 

3.  Cena za dílo podle odst. 1 tohoto článku smlouvy obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené 
se splněním jeho závazku z této smlouvy. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené 
s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. 

4.  Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. 

 
VI. 

Platební podmínky 

1. Podkladem pro úhradu smluvní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle 
§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„faktura“) a bude vystavena po vypořádání připomínek objednatele k dílu.  

2. Faktura musí dále obsahovat: 
a) označení, číslo a datum vystavení faktury, 
b) označení smluvních stran 
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
d) důvod fakturace, popis práce, přesné označení zakázky, 
e) označení bankovního ústavu a čísla účtu, na který má být zaplaceno, 
f) den odeslání faktury a lhůta splatnosti, 
g) datum uskutečněného zdanitelného plnění 
h) částka k úhradě 
i) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 

3. Lhůta splatnosti faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Pokud poslední den 
lhůty úhrady faktury vychází na den pracovního volna nebo pracovního klidu, je dnem rozhodným 
pro úhradu nejbližší následující pracovní den. Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo 
osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti 
platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).  

4. Objednatel je oprávněn před uplynutím data splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované 
náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet 
lhůta její splatnosti. Zhotovitelé vystaví objednateli novou fakturu se správnými údaji a dnem 
doručení nové faktury začíná běžet nová 21-denní lhůta její splatnosti. 

5. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené v této smlouvě. 



 

6. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
 

VII. 

Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran 

1.  Není-li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních 
stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku. 

2.  Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla kontrolovat jeho kvalitu, způsob provedení, 
soulad se zadáním ve smlouvě. 

3.  Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla poskytovat objednateli informace o plnění díla, 
při plnění dodržovat obecně závazné předpisy, postupovat s náležitou odbornou péčí, chránit zájmy 
statutárního města Brna. 

4.  Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla informovat objednatele o skutečnostech, které 
mohou mít vliv na řádné a včasné provedení zakázky. 

5.  Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla počínat si tak, aby v rámci své podnikatelské 
činnosti nezpůsobil jakýmkoli způsobem objednateli škodu nebo nepoškodil dobré jméno 
statutárního města Brna. 

6.  Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o všech změnách, které by mohly 
v průběhu prací na díle nebo po dokončení díla zhoršit jeho pozici, dobytnost pohledávek nebo 
práv z odpovědnosti za vady. Zejména je povinen oznámit objednateli změny své právní formy, 
změny v osobách statutárních zástupců apod. 

7.  Objednatel a zhotovitel jsou povinni poskytnout si další potřebnou součinnost pro úspěšné naplnění 
této smlouvy. 

 
VIII. 

Záruční podmínky a vady díla 
 
1. Dílo má vadu, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v  této smlouvě. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce 2 let. Záruční doba začíná 
plynout ode dne řádného předání a převzetí díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků.  

3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli a za vady, které vzniknou 
v záruční době. Za vady díla, které vzniknou po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich 
příčinou bylo prokazatelné porušení jeho povinností. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady a nedodělky na díle, které byly po jeho převzetí způsobeny 
objednateli neoprávněným zásahem třetí osoby či neodvratitelnými událostmi. 

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na díle vada, je objednatel povinen bezodkladně písemně 
oznámit zhotoviteli její výskyt, vadu popsat a uvést, jak se projevuje. 

6. Objednatel má právo na bezplatné odstranění vad, za které zhotovitel zodpovídá. Zhotovitel se 
zavazuje odstranit vady do 15 dnů od doručení písemného oznámení, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. Na opravené vady poskytne zhotovitel záruku v délce 24 měsíců. O předání 
a převzetí opraveného díla bude zhotoven zápis. 

7. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost k odstranění vady. 
 
 
 
 



 

 
 
 

IX. 
Sankční ujednání 

 
1.  V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla či jeho části, uhradí objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za dílo a to za každý započatý den prodlení, maximálně však 
do výše celkové ceny díla. 

2.  Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 
0,5 % z celkové ceny za dílo a to za každý započatý den prodlení. 

3.  V případě nedodržení lhůty k odstranění vad, které se projevily v záruční době, je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za dílo za každý 
i započatý den prodlení s odstraněním vady, maximálně však do výše celkové ceny díla. 

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé 
porušením smluvní povinnosti. 

 
X. 

Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Platnost smlouvy lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.  

3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel: 
a) nepředá objednateli řádně provedené dílo ve lhůtě stanovené v čl. III. odst. 1 této smlouvy, 
b) dodá objednateli dílo, které nemá vlastnosti, které si objednatel vymínil nebo o kterých ho 

zhotovitel ujistil, případně dodá dílo s jinými vadami, 
c) neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. VIII. odst. 6 této smlouvy. 

4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen uhradit případně 
vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
 ze smlouvy třetí osobě. 

6. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. 

7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.  

8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel rovněž jedno 
vyhotovení. Přílohou č. 1 smlouvy je nabídka. 

9. Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9, 
odst. 2 zákona č. 61/2006 Sb.). Statutární město Brno je povinným subjektem dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně  
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly  
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 



 

 

 

 

Doložka 
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění 

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R7/090 konané dne 29. 11. 2016. 

 

 

V Brně dne 12. 12. 2016    V Praze 27. 10. 2016 
 
 
 
 
 
……………………………………….  ……………………………………….. 
               za objednatele                za zhotovitele  
                           Marek Šulc 
                             statutární ředitel  
                   
 
 
 
 
 
 
 


