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SMLOUVA O dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a nás!, 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: 
zastoupená:
IČO:
bankovní spojení:
Č.Ú.:
(dále jen „objednatel")

Na Stoupách 144/3, 586 01 Jihlava 
Ing. Tomášem Čihákem, ředitelem 
28263693
Sberbank CZ, a.s., Jihlava 
4211113505/6800

JIPRINT, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5811
se sídlem: 
zastoupená:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. ú.:

(dále jen „zhotovitel")

Kosovská 4505/26, 586 01 Jihlava 
Ing. Vladimírem Tůmou, jednatelem 
46901736 
CZ 46901736
Komerční banka, a.s., Jihlava 
512240-681/0100

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je tisk a distribuce propagační publikace v českém a německém 
jazyce za účelem prezentace turistické nabídky Vysočiny, Jižních Čech, Waldviertelu a 
Múhlviertelu (dále jen „dílo").

2. Dílem se pro potřeby této smlouvy rozumí tisk propagační publikace o následujících 
parametrech:

> Formát: 176x250 mm - tedy B5
> Rozsah: 64 + obálka
> Vazba: VI, 2 sponka
> Papír: obálka křída mat gramáž 250g/m2, vnitřní papír křída mat gramáž 100g/m2
> Barevnost: 4/4 barvotisk
> Náklad: 65 tis. (35 tis. v češtině + 30 tis. v němčině).

a její distribuce na místa a způsobem uvedeným v čl. IV. odst. 2 této smlouvy.
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III. Povinností smluvních stran

1. Objednatel je povinen dodat zhotoviteli veškeré podklady pro tisk publikace v obou 
jazykových mutacích v elektronické podobě ve formátu .pdf v tiskových datech, a to
nejpozději 5 pracovních dní po podpisu smlouvy.

2. Zhotovitel še 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 provádění díla dle této smlouvy bude zhotovitel postupovat v souladu 
s touto smlouvou, pokyny objednatele a obecně závaznými právními předpisy.

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

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

IV. Čas a místo plnění

1. Dílo bude objednateli dodáno nejpozději do 13.12. 2019.

2. Místem předání a převzetí díla jsou skladovací místa partnerů projektu „Památky žijí“. 
V případě Vysočina Tourism se jedná o Logistické centrum Dl - Jihlava, Střítež u Jihlavy
3. V případě organizace Jihočeská Silva Nortica se skladovací prostory nacházejí 
v Jindřichově Hradci, v případě Jihočeské centrály cestovního ruchu a Národního 
památkového ústavu se skladovací prostory nacházejí v Českých Budějovicích, v případě 
rakouského partnera Destination Waldviertel se skladovací prostory nacházejí v Zwettlu. 
Přesné adresy distribučních míst sdělí objednatel zhotoviteli nejpozději 10 dní před 
termínem předání díla. O termínu předání díla bude zhotovitel objednatele informovat 
min. 10 dní před termínem předání díla. Předání a převzetí díla bude smluvními stranami 
písemně potvrzeno. Pokud bude při předávání a přebírání díla zjištěno, že dílo není 
dodáno řádně, tedy v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen v přiměřené době 
zjištěně 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.

4. Zhotovitel není v prodlení, pokud objednatel neposkytne zhotoviteli včas podkladové 
materiály dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.
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V. Cena plnění, platební podmínky

1. Celková a nejvýše přípustná cena díla v rozsahu a v kvalitě dle této smlouvy byla 
stanovena dohodou smluvních stran následovně;

Plnění Cena za plnění v požadovaném 
množství bez DPH v Kč

Cena za plnění 
v požadovaném množství 

včetně DPH v Kč

Brožura „Památky žijí“ - 
tisk a distribuce

383 500 Kč 441 025 Kč

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

3. Cenu za dílo se objednatel zavazuje platit po převzetí díla v termínu uvedeném v čl. IV. 
této smlouvy na základě faktury, a to bezhotovostním převodem na účet zhotovitele. 
Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů ode dne jejího 
prokazatelného doručení objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti 
daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
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 zhotovitel nedodá dílo v kvalitě dle této 
smlouvy, a je v prodlení s dodáním díla delším než 14 dnů oproti termínu sjednanému
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V Článku IV. této smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dní 
prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.

Vlil. Závěrečná ustanovení

1. Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání 
veřejných zakázek ze dne 15. 5. 2017 a Metodickým pokynem pro oblast zadávání 
zakázek pro programové období 2014-2020.

2. Kontaktní osobou objednatele pro zajištění řádného plnění těto smlouvy je Bc. Michaela 
Králová (tel: 731 597 613, e-mail; michaela.kralova@vysocinatourism.cz), kontaktní 
osobou zhotovitele pro zajištění řádněho plnění těto smlouvy je Ing. Vladimír Tůma.

3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že 
je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celěho 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 technickě informace, 
kterě jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemněho 
souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění 
podmínek těto smlouvy.

4. Tuto smlouvu lze s výjimkou údajů uvedených v čl. I. a kontaktních osob uvedených v čl. 
Vlil. odst. 2. těto 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. Vlil. odst. 2. těto smlouvy 
bude pouze neprodleně písemně oznámena druhé smluvní straně.

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

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

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

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

V "

Ing. Vladimír Tůma 
jednatel

dne 4....y.. ^ V Jihlavě dne r. 11. asifi 

za objednatele;

Ing. Tomáš Čihák 
ředitel

Vysočina Tourism,
příspěvková organizace 

Na Stoupách 144/3, 586 01 Jihlava 
IČ: 28263693

mailto:michaela.kralova@vysocinatourism.cz

