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SMLOUVA O dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (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.: 4200143303/6800
Kontaktní osoba objednatele: Ing. Michal Plaček, tel.: +420 734 362 801, e-mail: 
míchal.placek(5) vvsocinatourism.cz
(dále jen „objednatel")

Petr Hasenóhrl
podnikající na základě živnostenského oprávnění č.j. ZU MML/7342/12/MAR/6
se sídlem: Halasova 897/14, 460 06 Liberec
IČO: 88393631
DIČ: CZ8909242727
bankovní spojení: ČSOB, a. s.
č.ú. : 249648224/0300
Kontaktní osoba zhotovitele: Petr Hasenóhrl, tel.: +420 608 625 626, e-mail: info(5)expo-studio.cz 
(dále jen „zhotovitel")

Předmět smlouvy

1) Předmětem smlouvy je návrh řešení, projekt a realizace expozice Kraje Vysočina na veletrhu 
Holiday World v Praze areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech, který se koná v termínu 
13. 2. - 16. 2. 2020. Specifikace díla je obsahem přílohy č. 1 této smlouvy.



Práva a povinnosti smluvních stran

1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo s maximální odbornou péčí, v dohodnutém termínu, v 
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.

2) Objednatel je oprávněn do 5 dnů od předání návrhu řešení a projektu zaslat zhotoviteli písemně 
(i e-mailem) případné připomínky. Případné připomínky je zhotovitel povinen akceptovat a do 5 
dnů zapracovat. Takto upravené dílo je zhotovitel povinen znovu zaslat objednateli, který má 
právo do 3 dnů předložit zhotoviteli připomínky, které je povinen zhotovitel zapracovat. 
Předložení takového návrhu řešení expozice či projektu, který objednatel neodsouhlasí ani po 
druhém připomínkovém řízení, se považuje za závažné porušení této smlouvy.

3) Zhotovitel je povinen zajistit veškeré revize související s realizací díla.

4) Objednatel je povinen:

- dodat zhotoviteli nejpozději do 15. 1. 2020 podklady pro veškerou grafiku nezbytnou pro 
zpracování projektu expozice,

- zajistit technické přívody nezbytné pro řádné provedení díla.

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

IV.

Termín plnění, způsob plnění

1) Dílo, specifikované v II, této smlouvy, bude zhotoveno a předáno objednateli dle jeho pokynů 
v následujících termínech:

a) návrh řešení expozice nejpozději do 5 dnů od podpisu této smlouvy,

b) projekt nejpozději do 23.1. 2020,

c) samotná realizace expozice nejpozději do 13. 2. 2020 do 8:00 hod.

2) Ke splnění díla dojde jeho předáním zhotovitelem bez vad v termínu dle této smlouvy a 
převzetím kontaktní osobou objednatele. Místem plnění a převzetí realizace expozice je areál 
Výstaviště Praha - PVA Letňany.

3) Objednatel není povinen převzít dílo, pokud není předáváno včas a v kvalitě dle této smlouvy. Za 
takto nedokončené dílo není objednatel povinen zaplatit cenu sjednanou v čl. V. této smlouvy.

4) Zhotovitel není v prodlení, pokud objednatel neposkytne zhotoviteli včas podkladové materiály 
pro grafiku.

5) Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech okolnostech důležitých pro řádné a 
včasné provedení díla a poskytovat si součinnost nezbytnou pro řádné a včasné provedení díla.



v.

Cena a platební podmínky

1) Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí 199 650 Kč včetně DPH (slovy; sto devadesát devět 
tisíc šest set padesát korun českých) (dále jen „cena").

2) Tato cena je pevná a nelze ji nijak jednostranně měnit. Zhotoviteli nebudou hrazeny žádné další 
náklady, které mu v souvislosti s plněním této smlouvy vzniknou. Cenu je možné překročit pouze 
v případě změny právních předpisů upravujících sazby DPH, k níž dojde v průběhu provádění 
díla. Navýšení sjednané ceny musí odpovídat zvýšení hodnoty DPH v závislosti na zvýšení 
zákonné sazby DPH. Smluvní strany zároveň sjednávají možnost jednostranného snížení ceny díla 
ze strany objednatele v průběhu provádění díla, a to v případě snížení zákonné sazby DPH. 
Snížení sjednané ceny musí odpovídat snížení hodnoty DPH v závislosti na snížení zákonné sazby 
DPH.

3) Cenu za dílo se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli po převzetí částí díla v termínech čl. IV. 
této smlouvy a to bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně 
(finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 
109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, a to na základě 
jednotlivých faktur vystavených zhotovitelem po zhotovení příslušné části díla, jejichž splatnost 
je dohodou smluvních stran stanovena na nejméně 30 dnů ode dne jejího prokazatelného 
doručení objednateli. Dokladem o předání a převzetí díla je potvrzení kontaktní osoby 
objednatele. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných 
právních 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.

4) Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy stane zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu 
§ 109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, smluvní strany se dohodli, že 
objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem 
takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši 
DPH fakturované zhotovitelem.

VI.

Smluvní pokuta

1) V případě prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu uvedeném v článku IV. této smlouvy 
není objednatel povinen dílo zhotoviteli zaplatit.

2) V případě prodlení objednatele se zaplacením sjednané ceny v souladu s ustanovením čl. V. této 
smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,05% z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

3) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.



VII.

Ukončení platnosti smlouvy

1) Platnost smlouvy lze ukončit písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

2) Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel nedodá dílo v termínu 
stanoveném v článku IV. této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy, nebo pokud opakovaně 
neplní povinnosti plynoucí z této smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po 
dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.

3) V případě ukončení smlouvy dohodou či výpovědí provedou smluvní strany inventarizaci 
veškerých plnění, prací a dodávek realizovaných k datu ukončení smlouvy a provedou vyrovnání 
vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně vyplývajících, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

Vlil.

Vady díla

1) Zhotovitel neodpovídá za vady a poškození díla, které byly po jeho převzetí způsobeny 
objednatelem, neoprávněným zásahem třetí osoby nebo neodvratitelnými událostmi.

2) V případě, že předané dílo vykazuje vady, musí tyto vady kontaktní osoba za objednatele uplatnit 
u zhotovitele písemně.

3) V případě, že se jedná o vadu, kterou lze odstranit opravou, má objednatel právo na bezplatné 
odstranění vad a na úhradu vzniklé škody. Jestliže jde o vady či nedodělky takového charakteru, 
že ztěžují užívání díla nebo dokonce brání v jeho užívání, má objednatel právo od smlouvy 
odstoupit. Na odstoupení se uplatní ujednání čl. VII. odst. 2 této smlouvy.

4) Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, které se objeví a budou mu oznámeny kontaktní 
osobou objednatele v době od převzetí díla nejpozději do 8 hodin od oznámení vady, 
nedohodnou-li se strany jinak.

IX.

Licence

1) Tento článek smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude 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 na jakékoliv v současnosti známé využití, zejména další zpracování a 
úpravu díla, jakož i nehmotných statků, které jsou v tomto díle zpracovány, včetně práva 
objednatele udělit dalším osobám podlicencí k využití díla včetně nehmotných statků v tomto 
dokumentu zpracovaných.

2) Zhotovitel udílí objednateli výhradní licenci k užití díla.

3) Zhotovitel nesmí poskytnout licenci třetí osobě a je povinen se i sám zdržet výkonu práva užít 
dílo.

4) Územní rozsah licence je neomezený.



5)

6) Objednatel není povinen licenci využít.

Odměna za užití nehmotného statku Je Již zahrnuta do ceny sjednané v ustanovení čl.V. této 
smlouvy. Licence Je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k nehmotnému statku.

X.

Závěrečná ustanovení

1) Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných 
zakázek 15. 5. 2017.

2) V případě pochybností o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem zhotoviteli, 
nebo Jestliže zhotovitel doručení takové písemnosti Jakkoli zmaří, bude písemnost považována 
za doručenou třetí den po jejím odeslání do sídla zhotovitele, ke dni doručení písemnosti - bez 
ohledu na skutečnost, zda se zhotovitel v tomto sídle zdržuje či nikoli.

3) Tato smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž Jedno Je určeno pro objednatele a Jedno 
pro zhotovitele.

4) Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků průběžně číslovaných, datovaných a 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5) Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni 
ani za nápadně nevýhodných podmínek.

6) Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

7) Nedílnou součástí této smlouvy Je Příloha č. 1 - specifikace díla.

8) 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.

9) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v Informačním systému veřejné správy - Registr smluv.

V Liberci dne 7.1. 2020 V Jihlavě dne 6.1. 2020

-^'Síto^TUDO
L— / \ > aSi EXPOZIC A autodoprava

Petr Hasenóh/I

Petr Hasenóhrl Ing. Tomáš Čihák 

ředitel

Vysočina Tourism,
příspěvková organizace 

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



Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

SPECIFIKACE EXPOZICE KRAJE VYSOČINA NA VELETRHU HOLIDAY WORLD V ROCE 2020

1. Expozice
Expozice o velikosti 10 x 5 m, v prostoru umístěna jako ostrovní. Stánek bude otevřený ze čtyř 
stran. 30 m^ bude sloužit k propagaci vystavovatelů a 20 m^ pro doprovodný program, kterým 
bude zviditelněno marketingové téma Vysočiny pro rok 2020 (Vysočina sklářská).

2. Spoluvystavovatelé
Expozice bude rozdělena na dvě části. V první, která má výměru 20 m^ bude probíhat 
doprovodný program, kde budou „sklářské dílny". Druhá část expozice o výměře 30 m^ bude 
sloužit pro vystavovatele. Celkem Jich na veletrhu bude 9, z nichž 3 budou mít k dispozici 
samostatný komunikační infopult s jednou barovou stoličkou a 3 sdílený komunikační infopult se 
dvěma barovými stoličkami. Každý infopult bude uzamykatelný, opatřený min. 1 vnitřní policí a 
panelem s názvem a grafikou (fotografie, popř. logo). Podklady pro grafiku dodá zadavatel.

3. Zázemí
a) Kuchyňka - vybavena regály, kuchyňkou s dřezem, průtokovým ohřívačem vody, ledničkou, 

servírovacím nádobím (seznam nádobí je obsahem přílohy č. 4), 2 velkými odpadkovými koši. 
Musí zde být dostatečný prostor pro přípravu občerstvení.

Vstup do zázemí musí být uzamykatelný.

4. Jednací prostor

Jednací prostor bude vybaven 2 stoly, každý se 4 židlemi. Na stolech bude umístěna vhodná 
květinová výzdoba: ikeban z živých květin v barvách, které budou v souladu s barevným pojetím 
expozice o průměrné velikosti cca 15 cm (kulaté).

5. Výstavní systém, grafika
Panely výstavního systému budou polepeny grafikou dle pokladů objednatele.

Výstavní systém ALUVISION, pulty atypické z lamino desek. Stánek bude opatřen osvětlovací 
technikou (LED) v dostatečné hladině osvětlení. Na podlaze bude koberec s vyšším vlasem (min. 
3-5 mm).

Informace o rozměrech a uspořádání expozice jsou uvedeny dále.

Před vlastním započetím výroby Stánku i grafiky bude konečná verze expozice podléhat 
schválení objednatele v podobě náhledu ve formátu pdf.

Expozice bude viditelně označena nápisem/nápisy nebo logem/logy Kraje Vysočina v jeho 
speciální úpravě „Vysočina". Logo Kraje Vysočina a pravidla jeho užití je součástí Manuálu 
jednotného vizuálního stylu Kraje Vysočina, který . je ke stažení na 
http://www.vvsocinatourism.cz/files/prilohv/DesignmanualVvsocina-.pdf.

Technické přívody
Technické přívody objedná zadavatel. Rozvody a zapojení zařízení/spotřebičů zajistí dodavatel.

http://www.vvsocinatourism.cz/files/prilohv/DesignmanualVvsocina-.pdf


7. Technická (projektová) dokumentace
Předmětem zakázky je rovněž vypracování technické dokumentace včetně technických výkresů 
Stánku a elektroprojektu, které budou podkladem pro schválení projektů organizátorem výstavy. 
Součástí bude návrh rozmístění svítidel, technické přívody, vybavení kuchyňky, skladovací 
prostory a další záležitosti. Schválení projektu (projektové dokumentace a elektropojektu) a 
revizí zajistí uchazeč/dodavatel, jsou předmětem zakázky.
Rozmístění technických přívodů, které jsou zakresleny dále v příloze č. 1, je pouze orientační. 
Bude jej třeba upravit podle konkrétní přidělené plochy organizátorem výstavy. Rovněž orientaci 
Stánku bude třeba upravit podle konkrétní přidělené plochy organizátorem výstavy.



Seznam servírovacího nádobí

Název zapůjčeného materiálu
Počet ks 

(sada= 6ks)
Poznámky

1. Rychlovarná konvice Ix
2. Talíře - mělké velké 2x sada
3. Talíře - dezertní 4x sada
4. Lžičky kávové 40 ks
5. Hrníčky a podšálky - kávové 5x sada
6. Sklenice čirá - malá 5x sada likérky
7. Sklenice čirá - střední 4x sada limo
8. Sklenice čirá - velká 3x sada pivo
9. Sklenice whisky 2x sada
10. Příbory (vidlička + nůž) 4x sada
11. Podnos nerez 2x
12. Prkénko 4x
13. Otvíráky 6x Láhve, víno, konzerva
14. Kuchyňský nůž velký 7x
15. Sklenice na víno 3x sada
16. Hrnky na čaj 0,3 1 3x sada
17. Cukřenka 4x
18. Miska na oříšky 6x
19. Pytle na odpadky velké 8x
20. Pytle na odpadky do odpadkových košů 

standard
6x

21. Odpadkové koše velké 2x
22. Odpadkový koš standard do expozice 2x
23. Utěrky papírové 20x
24. Utěrky textilní 25x -
25. Ručníky 5x
26. Termoska (nerezová) na kávu 3x
27. Mycí prostředek + houba + hadříky na nádobí 2x + 5x + 5x
28. Mýdlo tekuté s dávkovačem 2x
29. Ubrousky 12x
30. Košíčky na pečivo 4x
31. Malý skleněný džbánek na víno 2x


