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. Moravskoslezský kraj

SMLOUVA o DÍLO
uzavřená dle ustanoveníš 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1- w ZL Í'
Smluvní strany ř"

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
zastoupen: prof. Ing. Ivem Vondrákem, CSc.,

hejtmanem Moravskoslezského kraje

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
čísio účtu: 1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel 1“)

Jihomoravský kraj

se sídlem: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337
zastoupen: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem Jihomoravského kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 27-7491250267/0100

Veřejná zakázka č. 149/2021

(dále jen „objednatel 2“)

Zlínský kraj

se sídlem: třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
IČO: 70891320
DIČ: CZ70891320
Zastoupen: Ing. Radimem Holišem, hejtmanem Zlínského kraje
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2786182/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel 3“)

Informační publikace "Cyklovýiety po Moravě a Slezsku"
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Veřejná zakázka č. 149/2021

4. Olomoucký kraj

se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc

IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
zastoupen: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 27-4228330207/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel 4“)

a

5. SHOCart, spol. s r.o.

se sídlem: Zádveřice 48, 763 12 Zádveřice-Rakova

IČO: 40942040
DIČ: CZ40942040
zastoupena: Ing. Karlem Kršákem, jednatelem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo Účtu: 1000947661/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 1682

(dále jen „zhotovite|“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto smlouvu o dílo:

II.

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je vydání informační publikace zaměřené na propagaci zajímavých
a jedinečných cykloturistických tras ve 4 spolupracujících krajích v listinné podobě s názvem
„Cyklovýlety po Moravě a Siezsku“. Výše zmíněná publikace bude zaměřena na propagaci 32
vybraných cykloturistických tras nacházejících se na území 4 moravských krajů (Olomouckého,
Moravskoslezského, Jihomoravského a Zlínského kraje). V každém kraji bude v publikaci
podrobněji prezentováno 8 vybraných cykloturistických tras. Kromě tiskové podoby publikace
bude součástí této dodávky také elektronická podoba publikace (konkrétně v podobě souboru
PDF). Soubor ve formátu PDF bude obsahovat kompletní verzi publikace (tzn. včetně QR kódů,
výsečí map, piktogramů, fotografií a popisů tras) a bude jej možné umístit na web objednatele.

III.

Předmět smlouvy
1. Za podmínek stanovených touto smlouvou se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své

nebezpečí ve sjednané době provést všechny činnosti, které jsou předmětem plnění této
smlouvy pro objednatele č. 1, 2, 3 a 4 (dále společně jen „objednatelé“); tito se zavazují
zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.

Informační publikace "Cyklovýlety po Moravě a Slezsku" 2
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Veřejná zakázka Č. 149/2021

2. Předmětem plnění dle této smlouvy je komplexní realizace publikace „Cyklovýlety po
Moravě a Slezsku“ tzv. na klíč a dále také vytvoření elektronické podoby publikace ve
formátu PDF.

3. Předmět plnění zahrnuje zejména:

I. Publikaci „Cyklovýlety po Moravě a Slezsku“

a) zmapování existujících a turisticky nezajímavějších cykloturistických tras ve všech 4 krajích,

b) vytvoření popisů vybraných cykloturistických tras v Či —výběr nejzajímavějších tras na
svém území k popisu provede zhotovitel po konzultaci se zástupci jednotlivých objednatelů,
zpracování srozumitelného popisu vybraných cyklotras včetně informací o atraktivitách, jež
se nacházív jejich bezprostřední blízkosti,

c) překlad popisů do jazykových mutací PJ, NJ a AJ včetně jazykové korektury rodilým
mluvčím,

d) zajištění ilustračních fotografií vybraných cykloturistických tras a fotograňí k tématu
cykloturistika na titulní stranu —zhotovitel předloží fotograňe kodsouhlasení objednatelům,
nebude-li objednatel souhlasit s určitou fotografií, nahradí ji zhotovitel jinou dle pokynů
objednatelů,

e) zajištění kompletních mapových podkladů dle aktuálních kartograňckých dat, mapové
podklady ve vrstvách min. velká města, hlavní dopravní tepny, hlavní řeky a hory,
významné turistické cíle a krajinné prvky, zájmové body —cykloturistické trasy,

f) zaznačení 32 vybraných cykloturistických tras do mapových výsečí, včetně uvedení
převýšení u každé z vybraných cykloturistických tras, doplnění QR kódů, po jejichž načtení
se uživateli zobrazí vybraná výseč mapy v aktuálním webovém rozhraní,

g) vytvoření schematické situační mapky moravských krajů vrámci ČR a ve vztahu
k sousedním zemím,

h) kreativní řešení respektující základní grafické prvky v souladu s grafickým manuálem loga
jednotlivých objednatelů,

i) jazykovou i předtiskovou korekturu,

]) DTP zpracování, tisk a dodání do sídla objednatelů,

k) vytvoření elektronické verze tiskoviny —bude dodána na flash disku ve formátu otevřených
zdrojových dat pro případné dotisky a aktualizace textů a ve formátu PDF v rozlišení 72 dpi
pro umístění na webu. Součástí flash disku budou také veškeré fotografie a ilustrace
v tiskové kvalitě ve formátu JPEG s vyplněným autorem fotografie v metadatech, použité
v tomto propagačním materiálu,

|) poskytnutí oprávnění užívat hmotné zachycení díla ke všem způsobům užití díla tak, jak je
nutné k dosažení účelu, včetně poskytnutí práv objednatelem třetí osobě,

m) poskytnutí oprávnění užívat hmotné zachycení veškerých použitých fotografií ke všem
způsobům užití tak, jak je nutné k dosažení účelu včetně poskytnutí práv objednatelem
třetí osobě, zejména k propagačním účelům.

Požadavky na grafické a obsahové zpracování:
- minimalistický čistý design, kreativní řešení jednotlivých cyklovýletů zajímavé

srozumitelné a přívětivé pro koncového uživatele,
» každá vybraná cykloturistická trasa bude uvozena zajímavou a vystihující image

fotografií (zabírající max % strany),

Informační publikace "Cyklovýlety po Moravě a Slezsku" 3
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Veřejná zakázka č. 149/2021

- poměr textu a grafiky téma: cca 40 % text a 60 % grafika (mimo úvodní ilustrační
foto),

- vybrané cykloturistické trasy (za každý kraj 8 tras) budou prezentovány image
fotograňí a popisem s piktogramy, QR kódem odkazujícím na aktuální mapu
svyznačenou cykloturistickou trasou na dostupném aktuálním webovém rozhraní),
mapovou výsečí a informací o převýšení vybrané trasy. V případě bezprostřední
blízkosti je možné představit také blízkou turistickou atraktivitu. Všechny texty budou
schváleny objednateli,

- každá publikace bude obsahovat dvě jazykové verze, a to ve verzích ČJ/PJ a AJ/NJ.

Technická speciňkace publikace:
- Formát: DL formát velikosti cca 210 mm x 110 mm
- Vazba drátěná/kroužková
- Barevnost: plnobarevný tisk 4/4
- Papír: min 135 9 KM
- Obálka: min 300 9 KM 1/0 LM + 1/0 UV parciál, matná, plnobarevný tisk
- Náklad: 4 000 ks čeština/polština; 2 000 ks angličtina/němčina
- Rozsah: 40 listů + 2 listy obálka

Rozvržení stran:
- 2 listy obálky: hlavní obálky a tiráž, foto a úvod, závěr
- 40 listů informací a fotografií z jednotlivých krajů —rozsah pro každý kraj 8 listů (tedy

dvoustrana pro jeden cyklovýlet)

Finální graňcká a obsahová podoba díla podléhá schválení všech objednatelů.

(dále též jen „dílo“)

11. Elektronická obrazová prezentace

Vytvoření elektronické obrazové prezentace ze souboru vybraných 16 reprezentativních image
fotografií zpracovávaných témat (za každý kraj 4) s krátkým vtipným popisem.
Minimální rozlišeníjedné fotograňe: 840 x 500 pixelů.
Výběr fotografií a texty k fotografiím odsouhlasí objednatele.

IV.

Doba plnění a místo předání

1. Zhotovitel je povinen provést a předat předmět plnění nejpozději do 12 týdnů ode dne
nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Místem předání díla jsou sídla objednatelů uvedených v čl. I této smlouvy, přičemž každý
z objednatelů obdrží vždy % z celkového počtu výtisků každé jazykové kombinace.

3. Smluvní strany se dohodly na přiměřeném použití zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na tuto smlouvu.
Smluvní strany se dohodly, že si zhotovitel v souladu s 5 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo
přerušit plnění předmětu této smlouvy a zastavit běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku
smlouvy (dále jen „doba plněníl), a to v případě, kdy zhotovitel prokazatelně odůvodní, že
v důsledku okolností, které nemohl ovlivnit a nemohl předpokládat v době uzavření této
smlouvy, není schopen provést a předat předmět plnění včas. Za takové okolnosti se
považuje prodlení na straně dodavatelů zhotovitele u zboží (či jednotlivých položek zboží).
Prokázání těchto skutečností a okolností je zhotovitel povinen provést prostřednictvím
oficiálního vyjádření výrobce zboží či výhradního dovozce Zboží (či jednotlivých položek
zbožD, ve kterém bude uvedena předpokládaná doba prodlení s dodáním zboží (dále jen
„vyjádření*). V případě, že objednatele akceptují vyjádření, bude se zhotovitelem jednáno
o možnosti stavění běhu doby plnění. Doba, na kterou se běh doby plnění staví, bude
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Veřejná zakázka č. 149/2021

uvedena vzápise, který vyhotoví objednatel 1, a který bude schválen osobami oprávněnými
jednat ve věcech této smlouvy dle čl. 1této smlouvy. Délka doby, na kterou se běh doby
plnění staví, bude určena zejména podle předpokládané doby prodlení uvedené ve
vyjádření. Stavění doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit
dodatkem ke smlouvě.

V.

Cena předmětu plnění

1. Cena za realizaci celého předmětu plnění:

Cena bez DPH: 419 000 Kč

DPH (21 %): 87 990 Kč

Cena celkem včetně DPH: 506 990 Kč

2. Výše ceny předmětu plnění byla předložena zhotovitelem jako nabídková cena av této výši
byla akceptována objednateli.

3. Celková cena předmětu plnění obsahuje veškeré služby definované touto smlouvou.

4. Sjednaná cena předmětu plnění je cenou nejvýše přípustnou, se započtením veškerých
nákladů, rizik, příp. zisku, kterou je možné překročit pouze v případě změny (zvýšení) sazby
DPH, a to tak, že zhotovitel připočítá ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty
v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečněného zdanitelného
plnění. Pokud dojde ke snížení sazby DPH kdatu uskutečněného zdanitelného plnění,
připočte zhotovitel ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty v procentní sazbě
odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečněného zdanitelného plnění.

5. Do sjednané ceny předmětu plnění jsou zahrnuty iveškeré náklady zhotovitele na vytvoření
části předmětu plnění, která má charakter díla ajeho hmotné zachycení, zejména cestovní
výdaje, náklady na softwarové vybavení použité pro vytvořenídíla a jeho hmotné zachycení
a odměny autorům jednotlivých částí díla.

6. Cena zahrnuje i odměnu zhotovitele za oprávnění objednatelů užívat majetková práva
k dílu.

7. Zhotovitel prohlašuje, že:

a) nemá v úmyslu nezaplatit DPH u zdanitelného plnění podle této smlouvy,

b) nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy
nemůže DPH zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy vtakovém postavení
nenacházL

c) nezkrátí DPH nebo nevyláká daňovou výhodu.

VI.

Platební podmínky
1. Objednatelé se dohodli, že každý z nich uhradí 1/4 celkové ceny dle čl. V odst. 1 této

smlouvy. Zhotovitel vystaví na každého objednatele fakturu -daňový doklad ve výši %
ceny dle čl. V odst. 1 této smlouvy. Tyto faktury je zhotovitel oprávněn vystavit ihned po
předání a převzetí díla, nejpozději však do 15 dnů od převzetí díla. Cena za poskytnutí
celého plnění zhotovitele bude uhrazena objednateli jednorázově po jeho řádném splnění
ve všech jeho částech dle této smlouvy.

2. Podkladem pro vystavení faktury a přílohou faktury je objednatelem podepsaný protokol
o předání a převzetí plnění dle této smlouvy, a to pro každého objednatele samostatně.

Informační publikace "Cyklovýlety po Moravě a Slezsku" 5
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Veřejná zakázka č. 149/2021

3. Podkladem pro zaplacení je daňový doklad — faktura vystavená zhotovitelem, jejíž splatnost
bude 30 dnů od data doručení objednateli. Dnem zaplacení je den odepsání finančních
prostředků z účtů objednatelů. Daňový doklad —faktura musí obsahovat veškeré náležitosti
účetního a daňového dokladu stanovené platnými právními předpisy. Faktura bude mít
zejména tyto náležitosti:

a) označení a číslo smlouvy,

b) označení smluvních stran,

c) důvod fakturace, popis práce, přesné označení předmětu plnění „Cyklovýlety po
Moravě a Slezsku“,

d) označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,

e) den odeslání faktury a lhůta splatnosti,

f) datum uskutečněného zdanitelného plnění,

9) datum vystavení faktury,

h) částka kúhradě,
i) DPH v platné výši,

j) příloha —dle odst. 2 tohoto článku.

4. Objednatelé jsou oprávněni před uplynutím data splatnosti vrátit fakturu s vyznačením
důvodu vrácení, pokud neobsahuje požadované náležitosti, přílohy nebo obsahuje
nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její
splatnosti. Zhotovitel provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Nová lhůta
splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli.

5. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v aplikaci „Registr DPH“
podle 5 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o DPH“).

6. Objednatelé si vyhrazují právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle &109a
zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit v termínu
splatnosti příslušné faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
v insolvenčním řízení, nebo

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem
daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Objednatelé nenesou odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či
stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po
datu splatnosti této daně. Nastanou—li okolnosti, umožňující objednatelům uplatnit zvláštní
způsob zajištění daně, budou jednotliví objednatele o této skutečnosti zhotovitele

informovat. Uplatní-li Objednatelé institut zvláštního způsobu zajištění daně ve shodě
s tímto ujednáním a uhradí příslušnou částku na účet zhotovitele vedený ujeho místně
příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku
jednotlivých objednatelů odpovídající příslušné výši DPH sjednané jako součást smluvní
ceny za zdanitelné plnění.

likace "Cyklovýlety po Moravě a Slezsku" 6
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Veřejná zakázka č. 149/2021

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran
1. Zhotovitel se zavazuje, že grafický návrh publikace a elektronické prezentace zpracuje

v souladu s podklady (zejména logo manuály krajů), které mu budou poskytnuty
objednateli. Zhotovitel se zavazuje, že grafické podklady objednatelů použije jen pro
naplnění účelu této smlouvy, nezneužije je a neposkytne je třetím osobám; po ukončení
plnění je opět vrátí a všechny vytvořené kopie zničí.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že dle 5 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o tinanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o ňnanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly.

3. Objednatelé jsou oprávněni jednotlivě nebo společně kdykoliv vprůběhu realizace
předmětu plnění kontrolovat kvalitu, způsob provedení a soulad se zadáním ve smlouvě a
zhotovitel je povinen objednateli nebo objednatelům na požádání poskytnout možnost
provést kontrolu.

4. Objednatelé si vymiňují, že předmět plnění ajednotlivé výstupy nebudou obsahovat věcné
ani formální chyby, budou odpovídat stanovenému zadání a budou provedeny v dohodnuté
formě. Zhotovitel je povinen předat dílo způsobem, který umožní kontrolu plnění této
smlouvy, zejména o počtu kusů v balení.

5. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace předmětu plnění poskytovat objednateli nebo
objednatelům informace oprovádění předmětu plnění, dodržovat obecně závazné
předpisy, technické normy, postupovat snáležitou odbornou péčí achránit zájmy
objednatelů.

6. Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o všech změnách, které by mohly
v průběhu prací nebo po dokončení předmětu plnění zhoršit jeho pozici, dobytnost
pohledávek nebo práv z odpovědnosti za vady. Zejména je zhotovitel povinen oznámit
objednatelům změny své právní formy, změny v osobách statutárních zástupců, vstup do
likvidace, úpadek apod.

7. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

8. Zhotovitel je povinen realizovat předmět plnění včas a vřádné kvalitě, při realizaci
předmětu plnění bude postupovat s náležitou odbornou péčí a profesionálně, bude dbát na
ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní,
hygienické ajiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

9. Zhotovitel odpovídá v průběhu realizace předmětu plnění za škody způsobené porušením
svých povinností podle této smlouvy.

10. Zhotovitel se zavazuje během realizace předmětu plnění průběžně konzultovat
sobjednateli jakékoliv nejasnosti; případné změny při realizaci předmětu plnění může
provádět jen se souhlasem objednatelů.

11. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace předmětu plnění počínat si tak, aby v rámci své
činnosti nezpůsobil objednatelům škodu nebo nepoškodil dobré jméno objednatelů.

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

Splnění závazků a majetková práva k dílu
Závazek zhotovitele provést předmět plnění je splněn řádným dokončením všech částí
předmětu plnění a předáním objednatelům bez vad a nedodělků.

Část předmětu plnění, která má charakter díla (dále jen „dílo“), se považuje za řádně
dokončenou, je--li vytvořena vcelém rozsahu podle této smlouvy a je--li její hmotné
zachycení ve formě odpovídající obsahu této smlouvy předáno zhotovitelem objednatelům
a objednateli převzato.

Zhotovitel předmět plnění předá vtermínech a místech podle čl.IV. této smlouvy. 0
předání a převzetí jednotlivých částí předmětu plnění bude zhotovitelem vyhotoven
písemný protokol o předání a převzetí. Protokoly budou podepsány zástupci smluvních
stran. Zjevně vady spočívající v tom, že realizace předmětu plnění nebude odpovídat zadání
podle smlouvy, je každý objednatel jednotlivě nebo všichni objednatele společně povinni
reklamovat při převzetí předmětu plnění (části předmětu plnění), ostatní vady je
objednatel, resp. objednatelé povinni reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co tyto
vady zjistí.

Každý objednatel jednotlivě nebo objednatelé společně mohou požadovat opravu nebo
úpravu realizace předmětu plnění tak, aby to odpovídalo účelu, kten'l je uveden vtéto
smlouvě.

Převzetím předmětu plnění (části předmětu plnění), který má charakter díla, nabývá každý
objednatel jednotlivě a současně všichni objednatele společně k dílu vlastnické právo.

Dnem předání hmotného zachycení dila přechází na objednatele oprávnění hmotné
zachycení díla užívat ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu, včetně oprávnění
dále zpracovat příslušné části díla a pořizovat rozmnoženiny jejich hmotného zachycení nad
rozsah sjednaný vtéto smlouvě (dále jen „licencell). Každý objednatel jednotlivě a
současně všichni objednatele společně jsou oprávněni spojit dílo s jiným dílem, jakož
i zařadit jej do díla souborného.

Licence podle odst. 6 tohoto článku je objednateli a objednatelům poskytnuta zhotovitelem
na celou dobu trvání majetkových práv zhotovitele. Licenci podle odst. 6 tohoto článku
nejsou objednatelé povinni využít.

Každý objednatel jednotlivě a všichni objednatelé společně jsou oprávněni poskytnout
oprávnění tvořící součást licence podle odst. 6 tohoto článku zcela nebo zčásti třetí osobě.

Zhotovitel uděluje každému objednateli jednotlivě a všem objednatelům společně výslovný
souhlas s případným postoupením licence podle odst. 6 tohoto článku, a to ve stejném
rozsahu, vjakém je oprávněn ji sám užívat.

Zhotovitel není oprávněn hmotné zachycení díla sám využívat nebo poskytnout jeho
rozmnoženiny jiné osobě.

IX.
Záruka, práva : vadného plnění

Zhotovitel poskytuje každému objednateli jednotlivě a všem objednatelům současně
záruku za věcnou a formální správnost díla, tzn., že dílo bude provedeno vsouladu
s požadavky objednatele. Vadou díla se pro účely této smlouvy rozumí rozpor mezi
sjednanými podmínkami provedení díla a skutečným stavem díla.

2. Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet ode dne předání a převzetí díla.

3. Smluvní strany se dohodly, že za včasné oznámení vad díla považují oznámení vad díla
kdykoli v záruční době.
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4. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla, kterou objednatel uplatnív záruční době,
mají objednatele především právo požadovat na zhotoviteli její bezplatné odstranění
v přiměřené lhůtě, kterou zhotoviteli za tímto účelem stanoví. Objednatelé mají vůči
zhotoviteli dále tato práva 2odpovědnosti za vady:

a) právo na poskytnutí přiměřené slevy 2ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či
nedodělků,

b) právo na odstoupení od smlouvy, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru, že
ztěžují či dokonce brání v užívání díla,

c) právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si objednatel vady či
nedodělky opraví nebo odstraní sám nebo použije třetí osoby kjejich odstranění.

5. Uplatnění nároku na odstranění vady musí být podáno písemně neprodleně po jejím
zjištění. Tím není dotčeno ustanovení odst. 3 tohoto článku. Zhotovitel se zavazuje
odstranit případné vady díla bez zbytečného odkladu po jejich uplatnění objednatelem.
Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 15 pracovních dnů od jejího
oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou
písemně jinak. 0 lhůtě, předmětu vady a způsobu odstranění vady dle tohoto ustanovení
sepíší smluvní strany písemný zápis, který smluvní strany podepíší.

6. Zhotovitel je povinen v návaznosti na objednatelem nebo objednateli uplatněnou vadu
zahájit práce na odstranění zjištěné vady, a to i v případě, že svoji odpovědnost za takto
uplatněnou vadu neuzná. V případě, že zhotovitel za uplatněné vady neodpovídá, budou
mu následně vzniklé náklady objednatelem nebo objednateli uhrazeny do 14 dnů od
doručení jejich písemného uplatnění zhotovitelem.

7. Záruční doba se prodlužuje o dobu potřebnou k odstranění zjištěné vady.

X.

Sankce, odstoupení od smlouvy

1. Nesplní—li zhotovitel svůj závazek dokončit a předat předmět plnění ve sjednaném rozsahu
a čase plnění, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny
předmětu plnění bez DPH dle čl. V odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den
prodlení.

2. Nespiní—li zhotovitel v dohodnutém termínu svůj závazek odstranit vadu ve lhůtě uvedené
v čl. IX odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 %
celkové ceny předmětu plnění bez DPH dle čl. V odst. 1 této smlouvy, a to za každý
započatý den prodlení až do úplného odstranění vad.

3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

4. Dojde-li k prodlení s úhradou faktury-daňového dokladu, je zhotovitel oprávněn účtovat
objednateli, který je v prodlení, úrok z prodlení ve výši stanovené platnými a účinnými
právními předpisy.

5. Poruší—li zhotovitel podstatným způsobem povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy,
jsou objednatelé oprávněni od této smlouvy odstoupit a požadovat na zhotoviteli náhradu
vzniklé škody.

6. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují zejména nedodržení
podmínek dohodnutého předmětu plnění a nedodržení doby plnění.

7. Je-li zřejmě již v průběhu plnění díla, že právní, technické, finanční či organizační změny
na straně zhotovitele budou mít podstatný vliv na plnění této smlouvy, mohou objednatelé
od smlouvy odstoupit.
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Objednatelé si vyhrazují právo od smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že zhotovitel při podání
nabídky na veřejnou zakázku, na základě které je realizován předmět plnění dle této
smlouvy, uvedl nepravdivá prohlášení nebo informace za účelem získat veřejnou zakázku
nebo jiný majetkový prospěch.

Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé smluvní
straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno 5. den od jeho
odeslání. Smluvní strany se dohodly, že odstoupením se tato smlouva od počátku ruší.

Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků
z prodlení a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají
trvat i po odstoupení (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění z doby před
účinností odstoupení).

XI.

Závěrečná ujednání
. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti

a základní lidská práva.

Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společnosti, ve které veřejný funkcionář uvedený
v 5 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
(člen vlády nebo vedoucíjiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády),
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka
v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

Není-Ii vtéto smlouvě uvedeno jinak, je kjednáním podle této smlouvy jménem
objednatelů oprávněna kontaktní osoba, popř. jiný pověřený úředník Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje. Toto ustanovení se nevztahuje na podpis dodatků ktéto
smlouvě.

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorských a o změně některých zákonů
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem kveřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se
zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě 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).

Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, je neplatným
pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo
sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena v 9 stejnopisech, přičemž každý objednatel obdrží dvě pare a
zhotovitel jedno.

Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky
potvrzenými všemi smluvními stranami.

Tato smlouva bude uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů, v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru
smluv v souladu se zákonem provede objednatel 1, který současně zajistí, aby informace
o uveřejnění této smlouvy byly zaslány zhotoviteli do datové schránky.
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10. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oňciálních
webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv.

12. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu bezezbytku porozuměly a že
její obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými
podpisy.

Doložka platnosti právního jednání podle ust. & 23 zákona č. 129/2000 Sb.,

Radou Moravskoslezského kraje dne: 7. 2. 2022, usnesením číslo 35/2415, 3 opr. %

,usnesením číslo.? JXIŽZ/RŠZ,

...., usnesením čísloýzéiíl QÝ/ÁZ..

0 uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne „ŽŠ/512 vsouladu
s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2022, Postup pro zadávání veřejných zakázek
Olomouckého kraje, dle 5 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízerú),
ve znění pozdějších předpisů. 4/ \k r 57“

Radou Jihomoravského kraje dne:..

Radou Zlínského kraje dne:

mm v0,55“
prof. Ing. Ivo Vondrák, CS . ' *

_, , atele 2
. epntomnosh zastoupen Grolich

hejtman Moravskoslezského kMQŠ—F- Milí. LUWŽBÉW CUíšllějlíma ravského kraje
] , namestkem hejtmana kraje „

V„ŠŠŠ/ff ....... dne 28 02' 2022 210,57..... „L

za objednatele 3
Ing. Radim Holiš

hejtman Zlínského kraje e

V Zádveřicích dne ............ '......

za zhotovitele
Ing. Karel Kršák WC." “mimo
jednatel Kartografické vydava—um

631? M.
c? ana-4090040
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