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Smlouva O dílo 
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona Č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník 

1. 

Smluvní strany 

Jihomoravský kraj 
adresa: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno 
ıčz 70 888 337 
Dıčz CZ70888337 

je plátcem DPH 
bankovníspojení: .ú.:

zastoupený: JUDr. Lenkou Plhalovou, pověřenou vedením odboru životního prostředí 
Krajského kraje 

kontaktníosobaz 

(dále jen ,,objednateI") 

2. 

1. 

2. 

3. 

Tiskárna Didot, spol. S r. o. 
Sídlo: Trnkova 2944/119, 628 00 Brno 
ıč: 60723921 
DIČ: CZ60723921 
Bankovní spojení:  č.ú.:
Zastoupený: Milanem Kunčál‹em, jednatelem 
Tel: 

(dále je ,,zhotoviteI") 

II. 

Předmět smlouvy 

Za podmínek stanovených touto smlouvou se zhotovitel zavazuje zhotovit a předat 
objednateli předmět plnění (dílo) a objednatel se zavazuje Zaplatit zhotoviteli dohodnutou 
úplatu (cenu díla). 

Dílem je tisk publikace ,,Voděnka" (dále jen ,,pubIikace"). 

Předmětem plněníje tisk a knihařské zpracování publikace. 
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Parametry publikace: 

Náklad: 
Formát: 

2 500 ks 
A5 

vnitřek 
Rozsah: 
Barevnostz 
Papír: 

104 Stra n 
4/4 
150g KL 

obá|l‹a 
Předsádky: 
Potah: 
Papír: 
Povrchová úprava: 
Vazba: 

bez potisku 
4/O 
135g KL 
1/O lamino mat 
V8a, rovný hřbet 

III. 

Cena díla 

. Cena díla činí: 

Výše DPH Cena včetně DPH 
(V Kč) 

1 
(V Kč) 

1 

Cena bez DPH 
1 

Sazba DPH 
(v Kč) 

Tisk a knihařsl‹é 
, , . 11.245 123.695 

zpracovani publıkace 
` 

112.450 
I 

10 % 

. Sjednaná cena za provedení díla a jeho jednotlivých částí je cenou nejvýše přípustnou, 
se Započtením veškerých ná|‹ladü, rizik, příp. zisku, kterou je možné Změnit pouze v případě 
změny sazby DPH, a to tak, že Zhotovitel bude fakturovat sjednanou cenu díla, resp. jeho 
částí, S daní Z přidané hodnoty v procentní Sazbě odpovídající zál<onné úpravě účinné k datu 
uskutečněného zdanitelného plnění. 

. Zhotovitel prohlašuje, že všechny podklady potřebné ke zhotovení díla má k dispozici. 

IV. 

Doba plnění a místo plnění 

. Zhotovitel Se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 18.9.2020. 

. Místem předání díla je Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor 
životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno. 

Ř
` 

.< 

Splnění díla a majetková práva k dílu
` 

Závazek zhotovitele provést dílo je splněn řádným dokončením a předáním díla dle této Ĺ 

smlouvy objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, je-li vytvořené v celém rozsahu 
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podle této smlouvy a je-li ve formě, odpovídající obsahu této Smlouvy předáno Zhotovitelem 
objednateli a objednatelem převzato. 

O převzetí díla dle této smlouvy bude objednatelem sepsán protokol O předání a převzetí. 
Objednatel je oprávněn část díla, která není řádně dokončena, tedy vykazuje Zjevné vady, 
nepřevzít. Zjevné vadyjsou vady, vjejichž důsledku příslušná část díla neodpovídá specifikací 
díla dle této smlouvy nebo objektivně nemůže naplnit účel této smlouvy. Objednatel je 
oprávněn požadovat opravu nebo úpravu části díla tak, aby dílo odpovídalo účelu, pro který 
bylo podle této smlouvy Zhotovitelem vytvořeno a objednatelem objednáno. 

Dnem předání díla poskytuje zhotovitel objednateli bezplatně licenci ke všem Způsobům užití 
vneomezeném rozsahu díla, tedy, včetně oprávnění dále zpracovat příslušné části díla a 
pořizovat rozmnoženinyjejich hmotného zachycení nad rozsah sjednaný v této smlouvě. 

Licence sjednaná vodst. 3 je objednateli poskytnuta Zhotovitelem na celou dobu trvání 
majetkových práv zhotovitele ksoučástem díla, které mají charakter autorského díla dle 
autorského zákona. 

Licencì podle odst. 3 není Objednatel povinen využít. 

Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumi, že zhotovitel 
nesmí poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle 
této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky Své tvůrčí 
činnosti dle této smlouvy způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli. 

Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, 
a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv Z licence sám, 
k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli Svůj souhlas. 

Zhotovitel uděluje objednateli výslovný souhlas S případným postoupením licencí podle 
odst. 3 této smlouvy, a to ve stejném rozsahu vjal‹ém je oprávněn jich sám užívat. 

Zhotovitel není oprávněn hmotné zachycení příslušných částí díla sám využívat nebo 
poskytnout jeho rozmnoženinyjiné osobě. 

VI. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

Při provádění díla zhotovitel postupuje samostatně, přičemž se zavazuje respektovat 
případné pokyny objednatele vyplývající zejména Z práva objednatele odsouhlasit vytvořené 
a zpracované části díla. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu podkladů 
převzatých od objednatele nebo nevhodnost pokynů objednatele, jestliže zhotovitel mohl 
tuto nevhodnost zjistit při vynaloženíodborné péče. 

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli tisková data v požadovaném formátu. 

Tyto podklady budou zhotoviteli předávány po podepsání smlouvy, nejpozději do 31.8.2020. 

Objednatel se zavazuje, že kdykoliv vprůběhu doby kprovedení díla dle této Smlouvy 
poskytne zhotoviteli na jeho výzvu součinnost nezbytnou k řádnému provedení díla. 
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Objednatel je oprávněn kdykoliv vprůběhu provádění díla kontrolovat kvalitu, Způsob 
provedení a Soulad provádění díla S podmínkami sjednanými vtéto smlouvě a zhotovitel je 
povinen objednatelí na požádání poskytnout rozpracované části díla dle této Smlouvy 
ke kontrole. 

Zhotovitel odpovídá V průběhu provádění díla za škody způsobené porušením svých 
povinností podle této smlouvy, Zejména za škody na věcech převzatých od objednatele. 

Zhotovitel je povinen vprůběhu provádění díla počínat si tak, aby vrámci své činnosti 
nezpůsobil objednatelí šl‹odu nebo nepoškodíl jeho dobré jméno. 

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 Zhotovitel povinen oznámit objednatelí Změny 
jeho právní formy, změny v osobách Statutárních zástupců, úpadek, vstup do likvidace apod. 

Zhotovitel se zavazuje k mlčenlivosti o případných důvěrných informacích, S nimiž by mohl 
přijít do styku. 

VII. 

Platební podmínI‹y 

Sjednaná cena dle této smlouvy bude objednatelem zaplacena na základě Zhotovítelem 
vystáveného daňového dokladu - faktury. Podkladem pro vystavení faktury je podepsaný 
protokol o předání a převzetí částí díla. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne jejího 
doručení. 

Daňový doklad -faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu 
stanovené platnými právními předpisy, dále musí obsahovat agendové číslo Smlouvy. 
Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatností vrátit fakturu, pokud 
neobsahuje náležitosti dle § 29 Zál‹ona č.235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve Znění 
pozdějších předpisů nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude 
opatřena novou lhůtou splatnosti. Lhůta splatností faktury bude 30 dnů Ode dne jejího 
doručení objednateli. 

VIII. 

Záruka 

Zhotovitel poskytuje objednatelí záruku za věcnou a formální správnost díla, tzn., že dílo 
bude provedeno vsouladu spožadavky objednatele. Zhotovitel odpovídá za jazykovou 
správnost českých textů. Vadou díla se pro účely této smlouvy rozumí rozpor mezi 
sjednanými podmínkami provedení díla a skutečným stavem díla. 

Záruční doba na dílo se sjednává vdélce 6 měsíců a počíná běžet ode dne převzetí díla 
objednatelem. 

Smluvní strany Se dohodly, že za včasné oznámení vad díla považují oznámení vad díla kdykoli 
v záruční době. 

Zhotovitel je povinen při reklamaci, nejpozději do 10 pracovních dnů, reklamaci projednat a 
sjednat sobjednatelem písemně způsob a termín nápravy. Vpřipadě, že se Objednatel 
se Zhotovítelem nedohodnou O tom, že plnění je vadné nebo o způsobu nápravy 
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reklamované vady nebo nedodělku, požádá objednatel O posouzení věci soudního znalce. 
Stanovisko soudního znalce je V takovém případě pro obě strany Závazné. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla, kterou objednatel uplatní v záruční době, 
má objednatel tato práva Z odpovědnosti za vady: 

a) právo na poskytnutí přiměřené slevy Z ceny díla odpovídající rozsahu reklamovaných 
vad, 

b) právo na odstoupení od Smlouvy, kdy vady jsou takového charakteru, že Zejména 
Z důvodu opakovaného výskytu Ztěžují či bránív užívání díla, 

c) právo na zaplacení nákladů na odstranění vad vpřípadě, kdy si objednatel vady či 
nedodělky opraví nebo odstraní sám nebo použije třetí osoby k jejich odstranění, 

d) odstraněnívad prostřednictvím dotisl‹u publikacív rel<lamovaném počtu. 

Uplatnění nároků Z odpovědnosti Za vady musí být zhotoviteli podáno písemně. Zhotovitel se 
zavazuje uspokojit případné nároky objednatele Z odpovědnosti za vady díla bez zbytečného 
odkladu po jejich uplatnění objednatelem. O předmětu vady, způsobu a době uspokojení 
nároků zní Sepısı Smluvní strany písemný zápis, který za obě smluvní strany podepısı 
kontaktní osoby. 

IX. 

Sankce, odstoupení od Smlouvy 

Nesplní-li zhotovitel řádně svůj Závazek dokončit a předat příslušnou část díla ve Sjednaném 
rozsahu a čase plnění, zaplatí objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z ceny Z části díla za 
každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu 
škody vzniklé objednateli v příčinné Souvislosti, k níž se smluvní pokuta podle této smlouvy 
váže. 

Nesplní-li zhotovitel v dohodnutém termínu své závazky zodpovědnosti za vady díla 

uplatněné v průběhu Záruční doby, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli 
zaplacení Smluvní pokuty ve výši 0,05 % celkové ceny části díla za každý započatý den 
prodlení až do úplného uspokojení nároků Z vad díla a zhotovitel je povinen tuto smluvní 
pokutu zaplatit. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody. 

Je-li zřejmé již v průběhu plnění díla, že zhotovitel nedodrží podstatné náležitosti smlouvy, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Vtakovém případě je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli vedle náhrady škody i smluvní pokutu ve výši 5 % Z ceny díla. 

Dojde-li na Straně objednatele k prodlení S úhradou faktury, je Zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli úrok Z prodlení ve výši 0,05 % Z dlužné částky za každý započatý den prodlení až 
do doby zaplacení a objednatel je povinen takto účtovaný úrok Z prodlení Zaplatit. 

Jestliže objednatel ve lhůtě stanovené Zhotovitelem neposkytne potřebnou součinnost, je 
zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže na takový následek objednatele upozornil. 

Smluvní pokuty a úroky dle této Smlouvy jsou splatné na základě písemné výzvy oprávněné 
Smluvní strany doručené straně povinné. V případě pochybností o doručení výzvy k zaplacení 
smluvní pokuty a úroků Z prodlení dle této Smlouvy se má za to, že povinná smluvní Strana 
si písemnou výzvu na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku Zprodlení dle této smlouvy 
převzala 3. pracovní den poté, co listovní zásilka obsahujícívýzvu na zaplacení smluvní pokuty 
nebo úroku z prodlení dle této smlouvy byla oprávněnou smluvní Stranou předána držiteli 
poštovní licence k poštovní přepravě. Při doručování prostřednictvím datových schránek se 
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postupuje podle právních předpisů, které takové doručování upravují. Vpřípadě prodlení 
povinné smluvní strany se zaplacením smluvním pokuty je oprávněná smluvní strana 
oprávněna ke smluvní pokutě účtovat běžný úrok Z prodlení. 

K zánil<u závazků smluvních stran ztéto smlouvy dochází kromě jejich řádného splnění také 
dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy zál‹onných důvodů. 

Poruší-li jedna ze smluvních stran podstatným způsobem povinnosti vyplývající pro ni Z této 
smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit a požadovat na 
smluvní straně, která porušila podstatným způsobem povinnosti vyplývající pro ni ztéto 
smlouvy, náhradu vzniklé škody. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení 
smlouvy se považuje Zejména nedodržení dohodnutého předmětu plnění včetně technických 
postupů nebo nedodržení doby plnění. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud 
zjistí, že zhotovitel při podání nabídky na veřejnou zakázku na základě, které je uzavřena tato 
smlouva, uvedl nepravdivá prohlášení nebo informace za účelem uzavřít tuto smlouvu. 

Odstoupení musí mít písemnou formu stím, že je účinné od jeho doručení druhé smluvní 
straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno 5. den poté, co listovní 
zásilka obsahující odstoupení od smlouvy byla předána držiteli poštovní licence kpoštovní 
přepravě. Při doručování prostřednictvím datových schránek se postupuje podle právních 
předpisů, které takové doručování upravují. Smluvní strany se dohodly, že odstoupením se 
tato smlouva od počátku rusı. 

Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků 
Z prodlení a ustanovení týkající se těch práv a povinností, zjejichž povahy vyplývá, že mají 
trvat ipo odstoupení (zejména jde O povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění 
poskytnutá před ucínností odstoupení). 

X. 
Závěrečná ujednání 

Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a 
Základní lidská práva. 

Není-li vtéto Smlouvě uvedeno jinak, je k jednáním podle této smlouvy jménem objednatele 
oprávněna kontaktní osoba, popř. jiný pověřený úředník Krajského úřadu Jihomoravského 
kraje. Tato osoba je oprávněna pověřít jiného pracovníka Krajského úřadu Jihomoravského 
kraje kpředání a převzetí prací. Toto ustanovení se nevztahuje na podpis dodatku ke 
smlouvě a odstoupení od Smlouvy. 

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně vtéto smlouvě neupravené se ríd šnými 
ustanoveními zákona Č. 89/2012 Sb., občansl‹ý zákoníl‹. 

15 :Sł C 

Vzhledem kveřejnoprávnímu charakteru objednatele Zhotovitel prohlašuje, že je stouto 
sl‹utečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených vtéto 
Smlouvě vrozsahu a za podmínek vyplývajících zpříslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., 0 svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a 
zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv, ve Znění pozdějších předpisů. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv zajistí 
Objednatel, který současně zhotoviteli vhodným způsobem sdělí informací o uveřejnění této 
smlouvy. 
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6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž každý má platnost originálu. Jedno 
vyhotovenije určeno pro objednatele,jeclno vyhotoveníje určeno pro Zhotovìtele. 

7. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemnými číslovanými dodatky potvrzenými oběma 
smluvními stranami. 

8. Smluvní Strany prohlašují, že Smlouvu přečetly, jejímu obsahu beze zbytku porozuměly a že 
její obsah vyjadřuje jejich sl‹utečnou, vážnou a svobodnou vůli. To Stvrzují níže Svými podpisy. 

.< 
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