
Smlouva o dílo

uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský
zákoník ) mze uvedeného dne, měsíce a roku.

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Prostějov
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 130/14
IČO: CZ00288659
Zastoupené:
Bankovní spoj
(dále jen „Objednatel44) na straně jedné

2. ZZIP s.r.o.
Dobnerova 526/18
779 00 Olomouc
IČ: 48394556
DIČ: CZ48394556
Zapsán v obchodním rejstříku u OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6279
Zastoupené: PhDr. Zdenek Zukal, jednatel společnosti
Bankovní spojení:
(dále jen „Zhotovitel44) na straně druhé

společně také jako „Smluvní strany44

uzavřeli tuto smlouvu o dílo na realizaci videa „Promo video města Prostějova44 (dále jen
„Smlouva44).

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této Smlouvy je výroba „Promo videa města Prostějova44 (dále jen „dílo44) dle předem
stanoveného scénáře daného objednatelem:

Základní informace o Prostějově (geografické, počet obyvatel, historie, ...) + pohled na ná
městí + domovní znamení
Radnice + věž
Národní dům
Zámek + informační centrum + Pemštýnské nám.
muzeum
hradby s baštou + park
kostely  Povýšení sv. Kříže, Milosrdných bratří, Petra a Pavel, Cyril a Husův sbor jen vy
jmenování a záběr
moderní architektura  Kovaříkovy vily, architektura E. Žáčka, F. Kalivody, E Putny A
Navrátila
hvězdárna + park
sportovní aktivity  kurty, krytá hala (DDM), hřiště u škol, workout hřiště, volnočasové
sportoviště, zimní stadion, dopravní hřiště, aquapark + zmínka na sportovní akce
kulturní akce  Prostějovské léto a zima, Hanácké slavnosti, Wolkrův Prostějov, jarmarky
atd.
cyklostezky ve městě
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základní informace o průmyslu ve městě + záběry na průmyslovou zónu

Zhotovitel je povinen provést dílo na vlastní náklady a nebezpečí v souladu s touto Smlouvou,
Zhotovitel se zavazuje respektovat při realizaci díla pokyny Objednatele, předložit dílo ke schválení
Objednateli, řídit se příslušnými platnými právními předpisy a technickými normami.

2. dodání díla

Objednatel se stává vlastníkem díla jeho převzetím bez vad a nedodělků.
O předání díla bude vyhotoven Předávací protokol, který připraví Zhotovitel.
K předání díla dojde do 31. 10. 2017.

3. TERMÍN PLNĚNÍ

Dnem zahájení provádění díla se rozumí den uzavření této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit
neprodleně po uzavření této Smlouvy zejména přípravné a výrobní práce.

Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo a bez vad a nedodělků jej předat Objednateli
nejpozději do 31.10. 2017.
Nedodržení konečného termínu stanoveného v článku 2 této Smlouvy, je považováno za podstatné
porušení povinností stanovených touto Smlouvou.

4. CENA DÍLA. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

Cena za řádné provedení kompletního díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy činí:
Cena celkem bez DPH 106 000, Kč (slovy: stošesttisíckorunčeských)
Cena celkem s 21 % DPH 128 260, Kč (slovy: stodvacetosmtisícdvěstašedesátkorunčeských).
výroba promo videa 70 000,00 Kč bez DPH
2. AJ mutace 8 000,00 Kč bez DPH
3. NJ mutace 8 000,00 Kč bez DPH
4.1000 ks DVD nosičů  cca 20,00 Kč bez DPH za 1 kus
Cena v sobě zahrnuje všechny náklady Zhotovitele spojené s předmětem plnění.
Objednatel uhradí 100% smluvní ceny včetně DPH, po dodávce bezvadného díla na místo plnění
(sídlo objednatele) a po jeho řádném převzetí na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného
Zhotovitelem se splatností do 14 dnů od data doručení daňového dokladu Objednateli.

Faktura Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a § 435
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Pokud daňový doklad (faktura) nebude mít shora uvedené požadované náležitosti, je Objednatel
oprávněn ji vrátit nejpozději do doby splatnosti s vyznačením nesprávností. Zhotovitel je povinen
daňový doklad opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel se tímto nedostává do prodlení s úhradou
daňového dokladu (faktury).
Faktura bude doručena jedním z těchto způsobů:
 osobně
 poštou na uvedenou adresu
 emailem na adresu:
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5. ZÁKLADNÍ VZTAHY OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Před zahájením prací Objednatel zabezpečí účinnou spolupráci se Zhotovitelem.
Dále se řídí vztahy příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném
znění.

6. TECHNICKÉ POŽADAVKY

Požadavkem zadavatele je výroba promo videa ve FULL HD formátu 16:9 s komentářem a hudbou.

7. SANKCE

Smluvní strany se dohodly, že:
a) Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla bez vad
a nedodělků, a to ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení,
b) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen
zaplatit Zhotoviteli úrok ve výši dle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 2 nařízení
vlády č. 351/2013 Sb., z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

8. AUTORSKÁ PRÁVA A LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel touto smlouvou z titulu autora díla poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva jeho
autorské dílo užít všemi způsoby užití, a to v rozsahu neomezeném. Smluvní strany se dohodly, že
se licence k užití díla poskytuje bezplatně.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Objednatel a jedno
Zhotovitel.
Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem smlouvy a že tato smlouva byla uzavřena
na základě jejich skutečné a svobodné vůle, svobodně a vážně a nikoliv v tísni. Na důkaz toho
připojují své vlastnoruční podpisy.
Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této Smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou
jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Na důkaz
tohoto tvrzení Smluvní strany připojují níže své podpisy.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015
Sb. o registru smluv.
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy
v Registru smluv.

V Prostějov dne

Statutární město Prostějov


