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SMLOUVA O DÍLO 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „smlouva“) mezi 

 

Objednatelem 

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 

IČO: 00022985 

jednající: Mgr. Eva Vondráčková, ředitelka odboru majetkoprávního a veřejných zakázek 

(dále jen jako „objednatel“) 

a 

Zhotovitelem 

Martin Hurai 

IČO: 08638039 

sídlo podnikatele: Březinova 509/20, Praha 8, 180 00 

kontaktní adresa:  

email:  

tel:  

podnikající jako: fyzická osoba, neplátce DPH 

(dále jen jako „zhotovitel“) na straně druhé  

 
I. Předmět smlouvy 

 

(1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a 

to v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou (dále jen „dílo“), a objednatel se zavazuje 

poskytovat při plnění smlouvy zhotoviteli veškerou součinnost a zaplatit cenu za dílo. 

 

(2) Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou níže v čl. II této 

smlouvy. 

 

(3) Dílem se rozumí tvorba a zpracování videí z tiskových konferencí a dalších akcí pořádaných 

objednatelem a videí pro propagační účely objednatele. 
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II. Cena a způsob její úhrady 

(1) Základní sazby za dílo: 

• 1 minutové video (typu zdravice či záznam akce) na sociální sítě včetně postprodukce (střih, 

grafika + titulky pro neslyšící): 2 000 Kč 

• 2 minutové video (typu zdravice či záznam akce) včetně postprodukce (střih, grafika, titulky 

pro neslyšící, případně podkresová hudba): 3 500 Kč 

• 1 minutový propagační spot včetně ilustračních záběrů a kompletní postprodukce: 8 500 Kč 

• Postprodukce (grafika, titulky pro neslyšící, případně doplnění podkresové hudby) max. 

10minutového videomateriálu od zhotovitele určeného na sociální sítě: 2 500 Kč 

Formát a cena konkrétního videa a dalších prací bude vždy dohodnuta mezi objednatelem a 

zhotovitelem před samotným natáčením. 

(2) Maximální výše plnění byla stranami smlouvy stanovena ve výši 100 000 Kč. 

 

(3) Cena bude hrazena objednatelem na účet zhotovitele č.                       vedený u Fio Banky, a.s., 

měsíčně zpětně na základě faktury, která bude zhotovitelem vystavena po předání díla a soupisu prací 

zhotovitele a jeho odsouhlasení ředitelem odboru vnějších vztahů a komunikace. Popis díla a soupis 

prací zhotovitele bude přílohou každé faktury. 

 

(4) Lhůta splatnosti faktury je 21 dnů od doručení faktury objednateli. Zhotovitel na faktuře uvede číslo 

jednací, které mu přidělí odbor vnějších vztahů a komunikace. Bez uvedení čísla jednacího bude faktura 

vrácena zhotoviteli. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti účetního dokladu dle příslušných 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Pokud nebude faktura 

obsahovat náležitosti účetního dokladu podle zákona, je objednatel oprávněn ji do 10 dnů zhotoviteli 

vrátit zpět s tím, že zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V 

takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

 
III. Práva a povinnosti stran 

 

(1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. I odst. 3. svědomitě, řádně, v kvalitě odpovídající 

požadavkům oboru, v předem dohodnutých termínech, v rozsahu a za podmínek této smlouvy a 

pořízený video materiál předat odboru vnějších vztahů a komunikace nejpozději do pěti dnů od konání 

akce. Dílo bude předáno zasláním na mail press@msmt.cz (dílo může být zasláno i prostřednictvím 

úschovny). 

(2) Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli výhradní, časově a územně neomezenou licenci 

v souladu s § 2358 zákona č. 89/2012 Sb. Objednatel je oprávněn k výkonu práva užít dílo či jeho část, 

ke všem způsobům užití, které jsou pro daný druh díla obvyklé, k jeho rozšiřování za účelem prezentace 

nebo propagace objednatele, či šíření informací o činnosti objednatele. Objednatel je oprávněn 

samostatně dále šířit a zpracovávat jednotlivé složky díla. 

 

mailto:press@msmt.cz
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(3) Dílo bude zpracováno na základě pokynu pověřené osoby: ředitele odboru vnějších vztahů a 

komunikace, a to zasláním pokynů na email zhotovitele, uvedené v záhlaví této smlouvy, vždy nejméně 

24 hodin před začátkem akce. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat objednatele o 

jakékoli změně kontaktních údajů tak, aby bylo zajištěno zpracování díla dle této smlouvy.   

 

(4) Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí právním řádem, zejména 

občanským zákoníkem. 

 

IV. Smluvní pokuta 

 

(1) Za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele dle čl. III této smlouvy, má objednatel právo na 

uhrazení smluvní pokuty zhotovitelem ve výši 10 000 Kč.  

 

(2) Smluvní pokuta je splatná do 10 pracovních dnů od doručení výzvy k její úhradě. Výzvu je nutné 

zaslat prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb formou doporučeného dopisu na kontaktní 

adresu zhotovitele, uvedenou v záhlaví smlouvy. 

 

(3) Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele požadovat náhradu škody.  

 

 

V. Výpověď ze smlouvy 

 

(1) Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021. 

 

(2) Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu, pokud: 

 

a) zhotovitel nebude plnit řádně a včas povinnosti stanovené touto smlouvou, a to po předchozí 

písemné výzvě ze strany objednatele, 

 

b) uplatní u zhotovitele své požadavky nebo připomínky v průběhu plnění předmětu smlouvy a 

zhotovitel je bez vážného důvodu neakceptuje nebo podle nich nepostupuje. 

 

(3) Výpovědní doba činí dva měsíce a začíná běžet od prvního kalendářního dne měsíce následujícího 

po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli.  

 

   

VI. Závěrečná ustanovení 

 

(1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran. 

 

(2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze stran 

obdrží po jednom. 
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(3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran. Účinnosti nabývá 

smlouva dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje zajistit uveřejnění celého 

obsahu smlouvy včetně metadat, vyjma osobních údajů, v registru smluv, a to nejpozději do 30 dnů od 

uzavření smlouvy. Nezajistí-li objednatel uveřejnění smlouvy nebo metadat smlouvy v registru v této 

lhůtě, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejnění zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním celého 

obsahu smlouvy vyjma osobních údajů v registru smluv. 

 

(4) Smluvní strany prohlašují, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, berou na 

vědomí povinnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy uveřejnit předmětnou 

smlouvu/objednávku v registru smluv na internetových stránkách portálu veřejné správy 

https://smlouvy.gov.cz, včetně příloh a dodatků.   

 

  
V Praze dne  
 
 
 

…………………………………… 
Mgr. Eva Vondráčková 

ředitelka odboru majetkoprávního 
a veřejných zakázek 

za Objednatele 

V Praze dne  
 
 
 

…………………………………… 
Martin Hurai 

za Zhotovitele 

 

https://smlouvy.gov.cz/

