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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: 
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, 
4200143303/6800

Jiprint, spol. s. r. o.
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5811
se sídlem: 
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. ú.:
(dále jen „zhotovitel")

Kosovská 26, 586 01 Jihlava
Ing. Vladimírem Tůmou, jednatelem
46901736
CZ46901736
Komerční banka, a. s.
512240681/0100

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je tisk, vazba a distribuce propagačních publikací v níže 
uvedeném cizím jazyce za účelem prezentace turistické nabídky Vysočiny (dále jen „dílo").

2. Dílem se pro potřeby této smlouvy rozumí tisk a vazba propagačních publikací o 
následujících parametrech:

a) Brožura Vysočina sklářská
Zkrácená verze publikace Vysočina sklářská určená pro zahraniční trhy.
Náklad: 650 ks (400 ks v anglickém jazyce, 250 ks v polském jazyce)
Technická specifikace:
Formát: A5, 1 sklad 
Papír: křída mat, 115 g/m2 
Barevnost: 4/4
Rozsah: 4 vnitřní strany + obálka, vše 115 g/m2, křída mat 
Vazba: VI,2 sponky 
Termín dodání: 10. 2. 2020
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b) Brožura Vysočina
Představení hlavních atraktivit Kraje Vysočina určené pro vzdálené trhy.
Náklad; 3 GOO ks (1000 ks v ruském jazyce, 1000 ks v čínštině (Taiwan), 1000 ks 
v korejštině)
Technická specifikace:
Formát: A5
Papír: obálka křída mat gramáž 250 g/m2, parciální UV lak; vnitřní papír křída mat gramáž 
100 g/m2 
Barevnost: 4/4
Rozsah: 24 vnitřních stran + obálka stran 
Vazba; VI, 2 sponky 
Termín dodáni; 10. 2. 2020

c) Kalendář akcí Vysočiny sklářské
Informační leták s kalendářem akcí pořádaných v rámci kampaně Vysočina sklářská 
Náklad: 20 000 ks v českém jazyce 
Technická specifikace:
Formát: A5
Papír: křída mat gramáž 115 g/m2 
Barevnost: 4/4 barvotisk 
Rozsah: oboustranný tisk 
Termín dodání: 1.4. 2020

d) Vysočina sklářská - průvodce pro děti po sklářských místech
Náklad; 5 000 ks v českém jazyce 
Technická specifikace:
Formát: 440 x 440 mm, složené 110x110 mm 
Papír; 130 g Ik, tiskařský lak mat 
Barevnost: 4/4 
Termín dodání: 1.4. 2020

e) Vysočina filmová - filmová místa a výlety na Vysočině
Představení míst na Vysočině spojených s natáčením filmů či narozením filmových 
osobností.
Náklad; 10 000 ks v českém jazyce 
Technická specifikace:
Formát: A5
Papír; obálka křída mat gramáž 250 g/m2, vnitřní papír křída mat gramáž 100 g/m2
Barevnost: 4/4 barvotisk
Rozsah: 32 vnitřních stran + obálka
Vazba: VI,2 sponky
Termín dodání: 1.4. 2020

f) Plán Zámeckého sklářského dne ve Světlé nad Sázavou
Plán rozmístění výtvarných dílen, prezentačních stánků a gastrofestivalu 
Náklad; 3 000 ks v českém jazyce 
Technická specifikace:
Formát: A4
Papír: křída mat gramáž 115 g/m2 
Barevnost: 4/4 
Rozsah; oboustranný tisk 
Termín dodání: 29. 5. 2020
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g) Pexeso Hrady a zámky Vysočiny
Náklad: 5 000 ks v českém jazyce 
Technická specifikace:
Formát: 720 x 220 mm, 2 lomy včetně rylů (200 mm + 260 mm + 260 mm), složené 260 x 
220 mm
Papír: křída lesk, gramáž 350 g/m2, lakovaný 
Barevnost: 4/4
Rozsah: 2 x 30 čtverečků, každý o rozměru 4,2 x 4,2 cm.

Termín dodání: 29. 5. 2020

a jejich distribuce na místo a způsobem uvedeným v čl. IV. odst. 2 této smlouvy.

III. Povinnosti smluvních stran

1. Objednatel je povinen dodat zhotoviteli veškeré podklady pro zhotovení díla ve všech 
příslušných jazykových mutacích v elektronické podobě ve formátu .pdf v tiskových 
datech, a to nejpozději 15 dní před předáním příslušné části díla.

2. 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 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.

IV. Čas a místo plnění

1. Dílo bude objednateli dodáno v následujících termínech:

> část díla uvedená v čl. II. odst. 2 písm. a) a b) této smlouvy nejpozději do 10. 2. 2020;
> část díla uvedená v čl. II. odst. 2 písm. c), d) a e) této smlouvy nejpozději do 1.4. 2020;
> část díla uvedená v čl. II. odst. 2 písm. f) a g) této smlouvy nejpozději do 29. 5. 2020.

2. Místem předání a převzetí díla je Logistické centrum Dl - Jihlava, Střítež u Jihlavy 3.0 
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 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.

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 požadovaněm 
množství bez DPH v Kč

Cena za plnění 
v požadovaněm množství 

včetně DPH v Kč

Brožura Vysočina 
sklářská

7 000 Kč 8 050 Kč

Brožura Vysočina 42 000 Kč 48 300 Kč

Kalendář akcí Vysočiny 
sklářské

5 700 Kč 6 555 Kč

Vysočina sklářská - 
průvodce pro děti po 
sklářských místech

18 500 Kč 21 275 Kč

Vysočina filmová - 
filmová místa a výlety na 
Vysočině

36 000 Kč 41 400 Kč

Plán Zámeckého 
sklářského dne ve Světlé 
nad Sázavou

2 850 Kč 3 278 Kč

Pexeso Hrady a zámky 
Vysočiny

15 000 Kč 18 150 Kč

Celkem 127 050 Kč 147 008 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
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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 
v článku IV. této smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni 
prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.

VIN. Závěrečná ustanovení

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

2. Kontaktní osobou objednatele pro zajištění řádného plnění této smlouvy je Tomáš Čihák 
(tel: +420 732 650 158, e-mail: tomas.cihak@vysocinatourism.cz), kontaktní osobou 
zhotovitele pro zajištění řádného plnění této smlouvy je Ing. Vladimír Tůma (tel.: 
+420 603 483 848, e-mail: jiprint@ji.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 ůčelům, než je k plnění 
podmínek této smlouvy.

4. Tuto smlouvu lze s výjimkou údajů uvedených v čl. I. a kontaktních osob uvedených v čl. 
Vlil. 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. Vlil. 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.

mailto:tomas.cihak@vysocinatourism.cz
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Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou a touto smlouvu 
výslovně neupravené, se řídí občanským zákoníkem.
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.

V ...dll-lU^Í.....dne.í‘^...1:2'’2‘?
za zhotovitele;

.........
Ing. Vladimír Tůma 

jednatel

V Jihlavě dne 23. 1. 2020 

za objednatele;

Ing. Tomáš Cihák 
ředitel

JIPííiNIT
Kosovsiíái 2.G 

586 01 JSnUvc 
T®!.-. 557 304 720 

ičo 46S01733

Vysočina Tourism,
příspěvková organizace 

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


