
 
SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva) 

 
 
Živý kraj – Destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s.  
Sídlo:   Závodní 379/84a, Karlovy Vary - Dvory 360 06  
Zastoupený:  Ing. Petr Židlický, předseda spolku  
Zapsaný:  u Krajského soudu v Plzni, spisová značka L 7758  
IČO:   05309964  
DIČ:   CZ05309964  
(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)  
 
 
Besocial s.r.o.  
Sídlo:   Jankovcova 1518/2, Holešovice, 170 00 Praha 7  
Zastoupený:  Ing. Petr Volf, jednatel  
Zapsaný:  u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou – oddíl C, vložka 193351  
IČO:   24288829  
DIČ:   CZ24288829  
Bank. spoj.:  Fio banka a.s.  
Č. b. ú.:  2200267163/2010  
(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)  
 
 

I. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vytvořit pro Objednatele produkci Duální vizuály (dále jen 
„Dílo“) dle specifikace v příloze č. 1 této Smlouvy a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj 
Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.  
 
 

II. CENA DÍLA A ZPŮSOB ÚHRADY 
III.  

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši 91 975 Kč + DPH.  
Cena Díla bude na základě faktury uhrazena bankovním převodem na účet Zhotovitele  
č. ú. 2200267163/2010 vedený u Fio banka a.s., a to po schválení Díla Objednatelem ve výši 100 % ceny 
Díla, se lhůtou splatnosti 14 dní.  
 
 

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ SMLOUVY 
 

Zhotovitel se zavazuje, že dodá Dílo nejpozději do 6. 12. 2021 (první část produkce) a 14. 2. 2022 
(druhá část produkce).  



V. ZÁVAZKY ZHOTOVITELE 
 

Zhotovitel připraví produkci podle scénáře schváleného Objednatelem a dle specifikace uvedené v 
příloze č. 1 Smlouvy.  
 
Zhotovitel zajistí produkci a postprodukci a předá je Objednateli v plném rozlišení a kvalitě.  
 
Objednatel je oprávněn během postprodukce v rámci iterací vznášet návrhy, připomínky a dotazy k 
fotografiím. Připomínky a návrhy Objednatele je Zhotovitel povinen zapracovat odpovídajícím 
způsobem.  
 
Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.  
 
 

VI. POVINNOSTI OBJEDNATELE 
 

Objednatel je povinen vyvinout veškerou součinnost při realizaci předmětu této Smlouvy a předat 
Zhotoviteli veškeré podklady a informace potřebné k řádnému zhotovení díla.  
 
Objednatel je povinen řádně a bez zbytečného odkladu Dílo po jeho dokončení převzít, pokud bude 
Dílo splňovat veškeré parametry dané touto Smlouvou.  
 
Objednatel je povinen uhradit fakturu dle článku II. této Smlouvy.  
 
 

VII. AUTORSKOPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ 
 

A. Záruky na původnost 
 

Zhotovitel ručí za původnost vytvořeného Díla a zavazuje se, že upraví veškeré závazky, které touto 
Smlouvou na sebe přebírá, a ke kterým potřebuje součinnost třetích stran.  
 
Zhotovitel zajistí odpovídající licence pro hudbu použitou v audiovizuální části Díla.  
 

B. Užití a šíření Díla 
 

Zhotovitel touto smlouvou výslovně uděluje Objednateli svolení k užití a šíření vytvořeného Díla.  
Objednavatel či subjekty jím pověřené jsou oprávněni užívat a šířit Dílo všemi obvyklými způsoby v 
tiskové i elektronické podobě.  
 
Objednatel a jím pověřené subjekty jsou oprávněny šířit a užívat Dílo mimo jiné též jako součást 
reklamních a marketingových aktivit, dle domluvených podmínek.   
 
Oprávnění dle předcházejících odstavců tohoto článku má Objednatel či subjekty jím pověřené bez 
časového a teritoriálního omezení.  
 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

Jakékoli změny a doplnění této Smlouvy je možno provádět pouze formou písemných dodatků na 
základě dohody obou smluvních stran.  
 
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.  



Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými 
ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom 
vyhotovení.  
 
Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím 
obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v 
tísni za nápadně nevýhodných podmínek.  
 
 
 
 
 
 
V................... dne......................     V................... dne......................  
 
 
 
....................................................     ....................................................  
Objednatel        Zhotovitel  



Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 
(specifikace díla a cena)  

 
Předmětem Smlouvy je vytvoření sedmi fotografií pro vizuální dílo „Duální vizuály“. Z těchto fotografií 
bude následně sestaveno pět Duálních vizuálů pro digitální komunikaci Živého kraje. 
Tvorba a dodání tohoto díla je rozděleno do dvou částí.  
 
První část: realizace tří fotografií, sesazení s fotografiemi již existujícími. Termín dodání: 6. 12. 2021. 
V rámci této produkce vznikne: 
• Fotografie z lázeňského areálu v Mariánských Lázních (Císařské lázně). 
• Fotografie z lázeňské kavárny v Mariánských Lázních.  
• Fotografie z kolonády v Karlových Varech. 
 
Druhá část: realizace čtyř fotografií, které se sesadí k sobě do dvou výsledných duálních vizuálů. Termín 
dodání: dle domluvy termínu produkce, nejpozději však 14. 2. 2022. 
V rámci této produkce vznikne:  
• Fotografie ze snowtubbingu. 
• Fotografie z perličkové koupele nebo vířivky. 
• Fotografie snowboardisty držící snowboard. 
• Fotografie v lázeňském prostředí. 
 
 
Cena zahrnuje kompletní odbavení foto produkce, a to přípravu konceptu a focení, fotografa, svícení a 
art direction a veškerou profesionální techniku. Zahrnuto je také jedno kolo iterací / oprav. Poznámek 
k fotografiím může být v prvním kole iterací libovolně, nesmí se pouze změnit celá idea či kompozice 
fotografie. Každé další kolo oprav je fakturováno navíc.  
 
 
 
 



 


