
Vysocí na 
T o u r i s m  

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (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: Na Stoupách 144/3, 586 01 Jihlava 

zastoupená: Ing. Tomášem Čihákem, ředitelem 

IČO: 28263693 

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., Jihlava 

Č.Ú.: 4200143303/6800 

(dále jen „objednatel") 

PuRela 42 s.r.o. 

se sídlem: Fabiánova 607/3,150 00 Praha 

zastoupená: Ing. Filipem Remencem, jednatelem 

IČO: 05054184 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

Č.Ú.: 000000-4229390359/0800 

(dále jen „zhotovitel") 

II. 

Předmět smlouvy 

1) Předmětem smlouvy je zhotovení marketingového a komunikačního plánu turistické destinace 

Vysočina na rok 2018. 

2) Zhotovením marketingového a komunikačního plánu turistické destinace Vysočina na rok 2018 se 

pro potřeby této smlouvy rozumí: 

I. stručně shrnutí důležitých pasáží ze Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na 
období 2017 - 2025, a to minimálně: 

1. Nabídka a poptávka cestovního ruchu 

1.1. Návštěvnost turistické destinace - poptávka 

1.2. Vyhledávané turistické cíle - nabídka 

1.3. Přeshraniční spolupráce 

1.4. Profil typického návštěvníka Vysočiny (cílové skupiny) 

2. SWOT analýza Vysočiny 

2.1. Doporučení na základě SWOT analýzy 

1 



II. Marketingový a komunikační plán na rok 2018 minimálně v rozsahu: 

3. Účel zpracování dokumentu 

4. Vize, marketingové cíle a cílové trhy 

5. Destinační témata 

6. Návrh klíčových komunikačních aktivit 

6.1. Akce s místním významem 

6.2. Akce s přesahem 

6.3. "Turistické cíle a významné osobnosti 

7. Návrh komunikačního mixu u vytipovaných a periodicky se opakujících akcí 

8. Fázování a realizace komunikačních kampaní 

9. Aktivity pro média 

10. Doporučení pro online prostředí 

10.1. Webové stránky 

10.2. Sociální sítě 

10.3. Doporučení pro práci s komunitou na sociálních sítích 

11. Tištěné propagační materiály 

12. Outdoor kampaně 

13. Veletrhy 

14. Vizuály kampaně 

15. Doporučená struktura marketingového rozpočtu 

16. Souhrn 

Marketingový a komunikační plán na rok 2018 bude obsahovat konkrétní návrhy, tipy a 
doporučení pro práci s vlastními komunikačními kanály, médii a mnohým dalším. 

III. Minimálně 3 pracovní jednání v Jihlavě. 
(dále jen „dílo"). 

IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo s maximální odbornou péčí, v dohodnutém termínu, v 

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. 

2) Zhotovitel je povinen předložit návrh částí díla uvedených v čl. II. odst. 2 bod I. a II. této smlouvy 

nejpozději do 11. 9. 2017. 

3) Objednatel je oprávněn zaslat zhotoviteli písemné (i e-mailem) připomínky a do 10 pracovních 

dnů. Případné připomínky je zhotovitel povinen akceptovat a do 7 dnů zapracovat. Takto 

upravené dílo je zhotovitel povinen znovu zaslat objednateli, který má právo do 7 dnů předložit 

zhotoviteli připomínky, které je povinen zhotovitel zapracovat. Předložení takového návrhu díla. 
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který objednatel neodsouhlasí ani po druhém připomínkovém řízení, se považuje za závažné 

porušení této smlouvy. 

4) Objednatel je povinen za řádně a včas provedené dílo zaplatit cenu uvedenou včl. VI. této 

smlouvy. 

V. 

Termín plnění, způsob plnění 

1) Dílo bude zhotoveno a předáno objednateli v následujících termínech: 

a) část díla uvedená v čl. II. odst. 2 bod I. a II. této smlouvy nejpozději do 30.11. 2017 

b) část díla uvedená v čl. II. odst. 2 bod III. této smlouvy v termínech; 

a. úvodní jednání dne 3. 7. 2017 

b. jednání k návrhu části díla uvedené včl. II. odst. 2 bod I. a II. této smlouvy 

v termínu 18. - 25. 9. 2017 

c. prezentace části díla uvedené v čl. II. odst. 2 bod I. a II. této smlouvy na setkání 

s širší skupinou partnerů v termínu 9. -16.10. 2017 

2) Ke splnění díla dojde jeho předáním zhotovitelem bez vad a nedodělků v termínu dle této 

smlouvy a převzetím kontaktní osobou objednatele. 

3) Objednatel není povinen převzít dílo, pokud není předáváno včas a v kvalitě dle této smlouvy. Za 

takto nedokončené dílo není objednatel povinen zaplatit cenu sjednanou v čl. VI. této smlouvy. 

4) Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech okolnostech důležitých pro řádné a 

včasné provedení díla a poskytovat si součinnost nezbytnou pro řádné a včasné provedení díla. 

VI. 

Cena a platební podmínky 

1) Celková a nejvýše přípustná cena díla v rozsahu a v kvalitě dle této smlouvy byla stanovena 

dohodou účastníků smlouvy dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění na 90 000 Kč 

včetně DPH (slovy: devadesát tisíc korun českých). 

2) Tato cena je pevná a nelze ji nijak jednostranně měnit. Zhotoviteli nebudou hrazeny žádné další 

náklady, které mu v souvislosti s plněním této smlouvy vzniknou. 

3) Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli po převzetí díla na základě faktury, a to 

bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) 

zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). Splatnost faktur je 

dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení 

objednateli. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 
A' 

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 
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nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní 

lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. 

VII. 

Smluvní pokuta 

1) V případě prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu uvedeném v článku V. této smlouvy 

je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny 

díla, a to za každý i započatý den prodlení. 

2) V případě prodlení objednatele se zaplacením sjednané ceny v souladu s ustanovením čl. VI. této 

smlouvy jé zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 

0,05% z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení. 

3) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

VIII. 

Ukončení platnosti smlouvy 

1) Platnost smlouvy lze ukončit písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 

2) Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel nedodá dílo v termínu 

stanoveném v článku V. této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy, nebo pokud opakovaně 

neplní povinnosti plynoucí z této smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po 

dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně. 

3) V případě ukončení smlouvy dohodou provedou smluvní strany inventarizaci veškerých plnění, 

prací a služeb realizovaných k datu ukončení smlouvy a provedou vyrovnání vzájemných závazků 

a pohledávek z toho pro ně vyplývajících, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. 

IX. 

Licence 

1) Tento článek smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž je 

předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 

právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Zhotovitel touto smlouvou 

poskytuje objednateli právo na jakékoliv v současnosti známé využití, zejména další zpracování a 

úpravu díla, jakož i nehmotných statků, které jsou v tomto díle zpracovány. 

2) Zhotovitel udílí objednateli nevýhradní licenci k užití díla. 

3) Zhotovitel nesmí poskytnout licenci třetí osobě, či jinak zpřístupnit dílo třetím osobám. 

4) Územní rozsah licence je neomezený. 

5) Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny sjednané v ustanovení čl. III. této 

smlouvy. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k nehmotnému statku. 

6) Objednatel není povinen licenci využít. 
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X. 

Závěrečná ustanovení 

1) Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných 

zakázek č.07/17. 

2) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů 

za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejměna zák. č. 106/1999 Sb., o 

svobodnětfi přístupu k informacím, v platném znění. 

3) Tato smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro objednatele a jedno 

pro zhotovitele. 

4) Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků průběžně číslovaných, datovaných a 

podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

5) Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni 

ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

6) Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

7) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 

dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registr smluv. 

V Jihlavě dne 12. 6. 2017 

za zhotovitele: za objednatele 

i Ing. Filip Remenec 

jednatel 

Ing. Tomáš Čihák 

ředitel 

PuRela 42 s.r.o. 
Fabiánova 607/3 
150 00 Praha 5 
IČO; 05054184 

Vysočina Tourism, 
příspěvková organizace 

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