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SMLOUVA

O SPOLEČNÉM POSTUPU ZADAVATELŮ

I.

SMLUVNÍ STRANY

O lomoucký kra j
se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
IČ: 60609460
DIČ: CZ 60609460
Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ladislav Podbehlý, pracovník oddělení cestovního ruchu a vnějších
vztahů Krajského úřadu Olomouckého kraje (tel.:

(dále jen „Zadavatel 1“)

a

Jihomoravský kraj
se sídlem: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
IČ: 70888337
DIČ: CZ70888337
Zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Ivana Lukášková, vedoucí oddělení cestovního ruchu Krajského
úřadu Jihomoravského kraje (tel.:

(dále jen „Zadavatel 2“)

a

Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
Zastoupený: Miroslavem Novákem, hejtmanem Moravskoslezského kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Ema Havelková, MBA, referent pro cestovní ruch a projekty
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (tel.:

Mgr. Nazim Afana, vedoucí oddělení cestovního ruchu Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje (tel.:

(dále jen „Zadavatel 3“)

a

Zlínský kraj
se sídlem: tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
IČ: 70891320
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DIČ: CZ70891320
Zastoupený: MVDr. Stanislavem Mišákem, hejtmanem Zlínského kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Mgr. Milan Filip, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje
Krajského úřadu Zlínského kraje (tel.:

(dále jen „Zadavatel 4“)

uzavírají tuto smlouvu dle ust. § 1746 odst. 2
z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je sdružení veřejných zadavatelů podle § 2 odst. 2
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), kteří se
touto smlouvou sdružují do sdružení zadavatelů podle § 2 odst. 9 zákona (dále
jen „sdružení zadavatelů“) za účelem společného postupu při zadání veřejné
zakázky a společného výkonu zadavatelských činností podle zákona, při výběru
dodavatele veřejné zakázky:

„Magazíny Morava a Slezsko“
(dále jen „zakázka“).

2. Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran uhradí ¼ celkových
nákladů výše uvedené zakázky. S vybraným uchazečem bude uzavřena
smlouva o dílo a proplacení závazků vyplývající z této smlouvy bude smluvními
stranami uhrazeno následovně:

2.1. Zadavatel 1 se zavazuje zajistit financování:

1 Náklady vyplývající ze smlouvy o dílo 1/4

Předpokládaná cena financovaná Zadavatelem 1 činí bez DPH
185 950,41 Kč a včetně DPH 225 000 Kč.

2.2. Zadavatel 2 se zavazuje zajistit financování:

1 Náklady vyplývající ze smlouvy o dílo 1/4

Předpokládaná cena financovaná Zadavatelem 2 činí bez DPH
185 950,41 Kč a včetně DPH 225 000 Kč.

2.3. Zadavatel 3 se zavazuje zajistit financování:

1 Náklady vyplývající ze smlouvy o dílo 1/4

Předpokládaná cena financovaná Zadavatelem 3 činí bez DPH
185 950,41 Kč a včetně DPH 225 000 Kč.
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2.4. Zadavatel 4 se zavazuje zajistit financování: 

1 Náklady vyplývající ze smlouvy o dílo 1/4 

Předpokládaná cena financovaná Zadavatelem 4 činí bez DPH  
185 950,41 Kč a včetně DPH 225 000 Kč. 
Skutečné náklady zakázky budou stanoveny ve smlouvě o dílo s vybraným 
zhotovitelem, a to až na základě výsledku výběrového řízení. 

3. Veřejná zakázka bude zadána jako veřejná zakázka malého rozsahu na služby 
dle směrnice Olomouckého kraje č. 2/2016 Postup pro zadávání veřejných 
zakázek.  

4. Na základě této smlouvy uzavřou smluvní strany smlouvu o dílo (Příloha č. 1 
této smlouvy – Smlouva o dílo) s vybraným zhotovitelem.  

5. Zadavatelem, který je pověřen vystupovat navenek vůči třetím osobám, je  
Zadavatel 1. Předmětem výkonu práv a povinností Zadavatele 1 je zejména: 

– Zpracování oznámení o zahájení veřejné zakázky včetně zpracování návrhu 
zadávací dokumentace. 

– Předání zadávací dokumentace zájemcům o veřejnou zakázku. 
– Zpracování, popřípadě zajištění zpracování odpovědí na dotazy zájemců 

k vyjasnění zadávací dokumentace a jejich rozeslání zájemcům. 
– Zabezpečení celého průběhu přijímání nabídek, vystavení potvrzení  

o převzetí nabídky včetně pořízení potřebných dokumentů (seznam podaných 
nabídek). 

– Vypracování pozvánek pro členy komisí. 
– Organizační zabezpečení otevírání obálek s nabídkami, včetně sepsání 

protokolu o otevírání obálek s nabídkami. 
– Příprava podkladů pro hodnotící komisi pro posouzení hodnocení nabídek. 
– Příprava čestného prohlášení členů (případně náhradníků) hodnotící komise a 

zabezpečení jeho podpisu. 
– Zpracování protokolů z jednání hodnotící komise až po vypracování závěrečné 

Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek. 
– Zabezpečení případného, hodnotící komisí požadovaného, vysvětlení nabídek 

v termínech a podle pokynů hodnotící komise. 
– Zpracování textu rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. 
– Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky všem 

uchazečům. 
– Zpracování kompletní archivní dokumentace o průběhu výběrového řízení a 

vlastní archivace. 

6. Smluvní strany jsou v rámci společného postupu povinny: 

6.1. spolupracovat při sestavení podmínek zadání veřejné zakázky a 
odsouhlasit podmínky zadávací dokumentace do předpokládaného 
termínu vyhlášení výběrového řízení;  

6.2. jmenovat ve lhůtě stanovené Zadavatelem 1 své zástupce do hodnotící 
komise. Do hodnotící komise navrhne každá smluvní strana 1 člena a  
1 náhradníka; 

7. Smluvní strany jsou povinny společně: 
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7.1. projednat a vzájemně odsouhlasit časový harmonogram zadání veřejné 
zakázky; 

7.2. rozhodnout, po vzájemném projednání, o přidělení veřejné zakázky; 
7.3. rozhodnout, po vzájemném projednání, o případném zrušení zadání 

veřejné zakázky; 

7.4. podepsat s vybraným uchazečem smlouvu o dílo. 

 

III. 

OCHRANA INFORMACÍ 
1. Smluvní strany čestně prohlašují, že zachovají mlčenlivost o všech 

skutečnostech, o kterých se dozvěděly v souvislosti s výkonem zadavatelských 
činností pro tuto veřejnou zakázku. 

2. Každá ze smluvních stran je povinna zajistit nepodjatost a závazek mlčenlivosti  
u všech osob, které pověří činnostmi souvisejícími se zadáním této veřejné 
zakázky. 

IV. 

DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne uzavření této smlouvy až do 
doby uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem a úhrady všech nákladů 
spojených se zadáním veřejné zakázky. 

V. 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
1. Obdrží-li kterákoliv ze smluvních stran jakýkoliv doklad nebo dokument 

vztahující se k zadání veřejné zakázky, je povinna jej bezodkladně poskytnout 
k nahlédnutí všem smluvním stranám.  

2. Zadavatel 1 v plném rozsahu odpovídá za zákonný průběh zadávacího řízení a 
nese veškeré náklady nebo sankce vzniklé porušením zákona, není-li v této 
smlouvě stanoveno jinak.   

3. V případě, že náklady nebo sankce dle čl. V. odst. 2 vznikly z důvodů porušení 
zákona nebo této smlouvy Zadavatelem 2, Zadavatelem 3, Zadavatelem 4 jsou 
Zadavatel 2, Zadavatel 3, Zadavatel 4 do 15 dnů ode dne uhrazení těchto 
nákladů Zadavatelem 1 či do 15 dnů ode dne uhrazení těchto sankcí 
Zadavatelem 1 povinni Zadavateli 1uhradit tyto náklady nebo sankce.  

4. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky se souhlasem všech 
smluvních stran. 

5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.  
6. Smlouva je vyhotovena v 8 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží  

2 vyhotovení.  
7. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními 

předpisy. 
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8. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním textu této smlouvy za účelem 
plnění zákonných povinností, které smluvním stranám vyplývají z právních 
předpisů o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). 

9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Návrh smlouvy o dílo s 
vybraným zhotovitelem. 

 

 

V Olomouci dne ……………… 

 

 

 

 …………………….. 
 za zadavatele 1 

 Ing. Jiří Rozbořil  
 hejtman Olomouckého kraje 

 

 hejtman Zlínského kraje 

V Brně dne ……………… 

 

 

 

 …………………….. 
 za zadavatele 2 

 JUDr. Michal Hašek  
           hejtman Jihomoravského kraje 

 hejtman Moravskoslezského kraje 

 

V Ostravě dne …………… 

 

 

 

 …………………….. 
 za zadavatele 3  

 Miroslav Novák 

       hejtman Moravskoslezského kraje 

Ve Zlíně  dne ……………. 
 

 

 

 …………………….. 
 za zadavatele 4 

 MVDr. Stanislav Mišák  

 hejtman Zlínského kraje 

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., 
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů - schváleno:  

 

Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 24. 6. 2016, usnesením číslo UZ/22/55/2016, 

Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 23. 6. 2016, usnesením číslo 2675/16/Z27, 

Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 23. 6. 2016, usnesením číslo 20/2110, 

Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 29. 6. 2016, usnesením číslo 0744/Z22/16. 
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Smlouva o dílo
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Olomoucký kraj
se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem Olomouckého kraje
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ladislav Podbehlý, pracovník oddělení cestovního ruchu a
vnějších vztahů Krajského úřadu Olomouckého kraje (tel.:

(dále jen „objednatel 1“)

Jihomoravský kraj
se sídlem: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
IČ: 70888337
DIČ: CZ70888337
Zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Ivana Lukášková, vedoucí oddělení cestovního ruchu
Krajského úřadu Jihomoravského kraje (tel.:

(dále jen „objednatel 2“)

a

Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
Zastoupený: Miroslavem Novákem, hejtmanem Moravskoslezského kraje
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Ema Havelková, MBA, referent pro cestovní ruch a projekty
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (tel.:

Mgr. Nazim Afana, vedoucí oddělení cestovního ruchu Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje (tel.:

(dále jen „objednatel 3“)

a

Zlínský kraj
se sídlem: tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
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IČ: 70891320
DIČ: CZ70891320
Zastoupený: MVDr. Stanislavem Mišákem, hejtmanem Zlínského kraje
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Mgr. Milan Filip, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje
Krajského úřadu Zlínského kraje (tel.:

(dále jen „objednatel 4“)

a

Jméno a příjmení fyzické osoby (případně včetně dodatku zapsaného v obchodním
nebo živnostenském rejstříku), název právnické osoby nebo obchodní firma u
podnikatelů zapsaných v obchodním rejstříku, u organizačních složek státu se uvede
„Česká republika - .......- doplní se název organizační složky“
Datum narození fyzické osoby nepodnikatele
Bydliště fyzické osoby nepodnikatele nebo sídlo právnické osoby nebo fyzické
osoby podnikatele
IČ u právnické osoby nebo fyzické osoby podnikatele
DIČ, pokud je subjekt plátcem DPH
Údaj o zápisu ve veřejném rejstříku osoby v něm zapsané (soud, oddíl, vložka),
v případě zápisu v jiném rejstříku uvést údaje z tohoto rejstříku.
Zastoupený (označení zástupce, který bude podepisovat smlouvu, tj. statutární
orgán právnické osoby, osoba určená vnitřními organizačními předpisy právnické
osoby nebo pověřením statutárního orgánu, příp. jiná osoba na základě plné moci
udělené statutárním orgánem právnické osoby nebo fyzickou osobou).

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tuto smlouvu o dílo:

I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se na základě nabídky podané na realizaci veřejné zakázky „Magazíny
Morava a Slezsko“ dne …………… a této smlouvy zavazuje na svůj náklad a
nebezpečí provést pro objednatele 1,2,3 a 4 dílo, které se skládá ze dvou částí:

1. část - Výroba propagačního materiálu „Magazíny Morava a Slezsko“ (dále jen
„dílo 1“),

2. část - Zajištění tiskové konference na veletrhu Regiontour 2017 (dále jen
„dílo 2“),
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(pro označení dílo 1 a dílo 2 se používá dále také pojem „dílo“) 
a objednatelé 1,2,3 a 4 se zavazují řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli 
cenu za jeho provedení.  
Dílo bude provedeno v souladu s výzvou objednatele 1 č.j. .................. ze dne........ 

II. Specifikace díla 

Zhotovitel se pro objednatele 1,2,3 a 4 zavazuje vytvořit a zajistit níže popsané dílo. 
Součástí díla jsou veškeré práce a služby nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. 
1. Součástí díla 1 (Výroba propagačního materiálu „Magazíny Morava a 

Slezsko“) je zpracování grafického návrhu, úprava propagačního materiálu, 
zajištění fotografií, sazba a úprava fotografií, kompletace, vazba a tisk 
propagačního materiálu. 
A) Obsahové a grafické zpracování 
Propagační materiál má za cíl formou fotografií a textů nabídnout a upoutat 
pozornost široké veřejnosti k návštěvě 4 moravských krajů. Magazín bude vydán 
v anglické a polské jazykové mutaci. Každá jazyková mutace bude vydána po 
10.000 ks. Magazín bude poutavým způsobem představovat vybrané regionální 
atraktivity a jedinečnosti dané oblasti. Rovněž budou uvedeny tipy na výlety 
v okolí atraktivit a tipy na zajímavé akce pro veřejnost. Výběr obsahu pro 
jednotlivé cílové trhy bude proveden dle preferencí těchto cílových trhů. 
 
Magazín bude rozčleněn na 4 moravské kraje (Olomoucký, Jihomoravský, 
Moravskoslezský a Zlínský), které budou prezentovány rovněž 
prostřednictvím jednoduchých schématických map.  
 
Publikace o 96 stranách + 4 strany obálky bude řešena tak, že vnitřní strany 
budou obsahovat toto rozvržení:  

 1 strana titul 
 2 strany úvodu o společném území čtyř krajů, obsah 
 96 stran informací o uvedených 4 moravských krajích, z toho pro každý 

kraj v rozsahu 24 stran  
 Zadní strana tiráž. 

 

Zhotovitel zajistí: 
a) vytvoření poutavých textů v českém jazyce, které budou následně 

přeloženy do příslušné jazykové mutace o turistické nabídce 4 
moravských krajů (Olomoucký, Jihomoravský, Moravskoslezský a Zlínský) 
s dlouhodobým dopadem. Texty musí schválit objednatelé 1,2,3 a 4. 
Jednotlivé turistické cíle budou prezentovány formou příběhů a 
jedinečných imageových fotografií. Sběr informací o kontaktech na 
turistické atraktivity, o otvírací době turistických atraktivit, vytipování 
zajímavých akcí pro veřejnost, včetně zjištění termínu konání apod.  

b) image fotografie včetně fotografií vztahujících se k popisovaným 
atraktivitám cestovního ruchu. Zhotovitel poskytne návrhy fotografií, které 
podléhají odsouhlasení objednatelů 1,2,3 a 4. Nebudou-li objednatelé 
1,2,3 a 4 souhlasit s určitou fotografií, nahradí tuto zhotovitel fotografií dle 
pokynů objednatelů 1,2,3 a 4. 
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c) zajištění mapových podkladů (pouze schémat) 
d) kreativní řešení respektující základní grafické prvky v souladu s 

logomanuálem Olomouckého, Jihomoravského, Moravskoslezského a 
Zlínského kraje  

e) zpracování cizojazyčných překladů, včetně předtiskové korektury a 
korektury textů rodilým mluvčím 

f) DTP zpracování, tisk  
g) vytvoření elektronické verze tiskoviny na nosiči CD/DVD, která bude také 

vhodná pro umístění na webové stránky (formát .pdf) a verze pro 
eventuální dotisky tiskoviny v plném rozlišení tzv. zdrojová data,  

h) poskytnutí oprávnění užívat hmotné zachycení díla ke všem způsobům 
užití díla tak, jak je nutné k dosažení účelu, včetně poskytnutí práv 
objednatelů 1,2,3 a 4 třetí osobě,  

i) poskytnutí oprávnění užívat hmotné zachycení veškerých použitých 
fotografií ke všem způsobům užití tak, jak je nutné k dosažení účelu 
včetně poskytnutí práv objednatelů 1,2,3 a 4 třetí osobě, zejména k 
propagačním účelům. 

j) distribuci vyrobených magazínů do sídla objednatelů 1,2,3 a 4, přičemž 
každý z objednatelů 1,2,3 a 4 obdrží vždy  ¼ z celkového počtu výtisků 
každé jazykové mutace. Distribuci zhotovitel doloží potvrzenými dodacími 
listy. 

 

B) Technická specifikace propagačního materiálu: 
a) náklad: 10 000 ks mutace AJ a 10 000 ks mutace PJ 

b) formát: 210x280mm 

c) rozsah: 96+4 strany 

• obálka 4 strany – papír 200 g/m2 křída mat, povrchová úprava obálky:  
1/0 disperzní lak 

• blok 96 stran – papír 115 g/m2 křída mat 
d) barevnost: 4/4 

e) vazba V2 - lepená 

f) jazyková balení po 25 kusech 

Kromě tištěné podoby bude zhotovitelem propagační materiál dodán do sídla 
objednatelů 1,2,3 a 4 i v elektronické podobě na 1 DVD pro každého 
z objednatelů 1,2,3 a 4 ve formátu otevřených zdrojových dat pro případné 
dotisky a aktualizace textů a ve formátu .pdf v rozlišení 72 dpi pro umístění na 
webu. Součástí DVD budou také veškeré fotografie v tiskové kvalitě ve formátu 
JPEG, s vyplněným autorem fotografie v metadatech, použité v tomto 
propagačním materiálu. Balící jednotky hotového díla budou objednatelům 1,2,3 
a 4 dodány v průhledném obalu, aby byla možná identifikace obsahu.  
 
Finální grafická a obsahová podoba díla 1 podléhá schválení objednatelů 1,2,3 a 
4. 
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2. Součástí díla 2 (Zajištění tiskové konference na veletrhu Regiontour 2017) 
je komplexní zajištění tiskové konference (dále též „TK“) 4 moravských krajů 
(Olomouckého, Jihomoravského, Moravskoslezského a Zlínského), která 
proběhne první den konání veletrhu Regiontour 2017, tj. 19. 1. 2017, 
v prostorách výstaviště v Brně. Na konferenci bude za účasti novinářů 
a hejtmanů 4 moravských krajů představen propagační materiál „Magazíny 
Morava a Slezsko“.    

Předmětem zajištění tiskové konference bude:  
1. rezervace a objednání místnosti pro tiskovou konferenci v rámci veletrhu 

Regiontour 2017 na 19. 1. 2017 v co nejvhodnějším čase (tzn. obvykle mezi 
13:00 až 15:00), včetně úhrady za pronájem této místnosti, 

2. zabezpečení audiovizuální techniky (aparatury, ozvučení, dataprojekce 
za mluvčím) potřebné ke zdárnému průběhu TK,  

3. občerstvení pro 70 osob (gastronomické speciality typické pro jednotlivé 
kraje), 

4. vytvoření elektronické pozvánky na TK  - rozeslaní zajistí objednatelé 1, 2, 3 a 
4 (každý kraj použije svou databázi) 

5. zkompletování podkladů (tiskové zprávy, dárky apod.) pro 70 osob dodaných 
objednateli 1, 2, 3 a 4. Součástí dodávky bude také 70 ks CD obsahujících 
společnou tiskovou zprávu a tiskové zprávy dodané z jednotlivých krajů, 

6. zajištění produkce celého konání TK, včetně moderátora,  
7. vytvoření tzv. elektronických pozvánek do expozic výše uvedených  

4 moravských krajů (formát A4 členěný na 1/3 = 6 ploch: 4 x plocha  
s informacemi o moravských krajích + 2 x plocha jako úvodní a závěrečná 
část pozvánky). 

Přípravná fáze této TK bude vycházet ze součinnosti a spolupráce všech výše 
uvedených 4 moravských krajů. Ty budou spolupracovat v následujících bodech:  

- dodání podkladů (texty, fotografie) na výrobu pozvánek, 
- dodání tiskových zpráv a úvodní zprávy pro TK, 
- návrh a dodání dárků pro novináře včetně tašek, 
- dodání fotografií na slideshow (projekční plátno za přednášejícími). 

III. Čas a místo plnění 

1. Zhotovitel zajistí výrobu a doručení propagačního materiálu dílo 1 Výroba 
propagačního materiálu „Magazíny Morava a Slezsko“ v kvalitě a množství 
dle čl. II. odst. 1 této smlouvy do sídla objednatelů 1,2,3 a 4 do 30. 11. 2016.  

2. Zhotovitel zajistí v rámci plnění díla 2 Zajištění tiskové konference na veletrhu 
Regiontour 2017 do 15. 12. 2016 dodání elektronické pozvánky a 19. 1. 2017 
realizaci tiskové konference dle čl. II. odst. 2 této smlouvy.  

3. O předání díla 1 budou vyhotoveny 4 samostatné předávací protokoly podepsané 
příslušným zástupcem objednatele 1, 2, 3 a 4 a zástupcem zhotovitele. Dílo lze 
předat pouze v pracovních dnech od 8 hod. do 14 hod. Zhotovitel je objednatelům 
1,2,3 a 4 povinen oznámit termín předání díla 3 pracovní dny předem. 

4. Zhotovitel je povinen předat dílo způsobem, který umožní kontrolu plnění této 
smlouvy.  
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5. Smluvní strany se dohodly, že objednatelé 1,2,3 a 4 nejsou povinni dílo převzít, 
pokud toto vykazuje vady či nedodělky. 

6. Nebezpečí škody na díle a vlastnické právo k dílu přechází na objednatele 1,2,3 a 
4 dnem předání díla objednatelům 1,2,3 a 4.  

IV. Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu čl. I. a II. této smlouvy je stranami sjednána  
v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, a je stranami dohodnuta ve výši: 
 
Cena za dílo 1 bez DPH                           …………                                           Kč 
Cena za dílo 2 bez DPH                           …………                                           Kč  
Celková cena díla bez DPH:  ………… Kč 
DPH 21 %:     ………… Kč 
Celková cena díla včetně DPH:  ………… Kč 
  

2. Celková cena díla je cenou nejvýše přípustnou obsahující veškeré náklady a 
zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, např. náklady 
na grafické práce, veškeré personální výdaje, náklady na přepravu, 
shromáždění a uskladnění propagačních materiálů, aj. Zhotovitel prohlašuje, že 
se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít 
jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Celková cena uvedená u jednotlivých částí 
předmětu díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla. 
Tato cena obsahuje předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, 
předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů. 

3. Cenu je možné překročit jen v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke 
změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv 
na cenu díla. Jiné podmínky pro překročení ceny se nepřipouští. 

4. V případě změny sazby daně z přidané hodnoty nejsou smluvní strany povinny 
uzavírat ke smlouvě dodatek. Platná sazba daně z přidané hodnoty bude k datu 
uskutečnění zdanitelného plnění uvedena v daňovém dokladu – faktuře. 

V. Platební podmínky 

1. Objednatelé 1,2,3 a 4 se dohodli, že každý z nich uhradí  ¼  celkové ceny díla. 
Veškeré provedené práce budou fakturovány následovně: 
a) na část plnění dle čl. II. odst. 1 zhotovitel vystaví na každého objednatele 

fakturu - daňový doklad ve výši ¼  ceny díla dle čl. IV. odst. 1. Tyto faktury 
je zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí díla dle čl. II. odst. 1. 
Součástí faktur bude předávací protokol. 

b) na část plnění dle čl. II. odst. 2 zhotovitel vystaví na každého objednatele 
zálohovou fakturu ve výši ¼  ceny díla dle čl. IV. odst. 1. a to nejpozději do 
15. 12. 2016. Zúčtovací faktury za část plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy 
zhotovitel vystaví po splnění této části díla tj. v lednu 2017 v rámci konání 
veletrhu Regiontour, a to v s odkazem na ustanovení § 28/4 ZDPH. 

2. Splatnost všech faktur se sjednává na 30 dnů od jejího doručení objednatelům 
1,2,3 a 4, dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu 
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objednatelů 1,2,3 a 4. 
3. Faktury zhotovitele musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle 

zákona č. 235/2004 Sb., zejména:  
a) označení faktury a její číslo; 
b) označení objednatele – název, sídlo, IČ a DIČ, bankovní spojení; 
c) označení zhotovitele – obchodní firma, sídlo, IČ a DIČ, bankovní spojení; 
d) název díla, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření; 
e) předmět díla; 
f) cena – fakturovaná částka; 
g) DPH v platné výši; 
h) datum vystavení a odeslání faktury; 
i) datum uskutečnění zdanitelného plnění; 
j) splatnost faktury; 

k) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a 
věcnou správnost faktury, 

l) přílohou faktury k úhradě díla 1 bude předávací protokol dle čl. III. této 
smlouvy. 

4. V případě, že faktury nebudou vystaveny oprávněně, budou obsahovat 
nesprávné údaje, nebo nebudou obsahovat náležitosti v souladu s touto 
smlouvou, jsou objednatelé 1,2,3 a 4 oprávněni vrátit je zhotoviteli. V takovém 
případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout 
vždy až dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené faktury 
objednatelům 1,2,3 a 4. 

5. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru 
plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění.   

6. Objednatelé 1,2,3 a 4 si vyhrazují právo uplatnit institut zvláštního způsobu 
zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb.,  
o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH), pokud zhotovitel 
bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude 
nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně  
v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). 
Obdobný postup jsou objednatelé 1,2,3 a 4 oprávněni uplatnit i v případě, že  
v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna  
v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem.  
V případě, že nastanou okolnosti umožňující objednatelům 1,2,3 a 4 uplatnit 
zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, v platném znění, budou objednatelé 1,2,3 a 4 o této 
skutečnosti zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně 
bude příslušná výše DPH zaplacena na účet zhotovitele vedený u jeho místně 
příslušného správce daně. Hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty 
uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle 
smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně 
příslušného správce daně. V případě, že objednatelé 1,2,3 a 4 institut 
zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto 
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ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty 
uvedené na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele 
vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována 
za splnění části závazku objednatelů 1,2,3 a 4 odpovídajícího příslušné výši 
DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění. Objednatelé 
1,2,3 a 4 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. 

VI. Odpovědnost za vady, záruka 

1. Zhotovitel poskytuje objednatelům 1,2,3 a 4 záruku na dílo dle čl. II. odst. 1, a to 
po dobu 6 měsíců ode dne jeho předání objednatelům 1,2,3 a 4. 

2. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady díla ve lhůtě 10 dnů ode dne 
jejich oznámení objednateli 1,2,3 a 4 včetně výměny vadných výtisků za 
bezvadné, nepůjde-li vada odstranit jinak. 

VII. Sankce 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla dle čl. III. této smlouvy jsou 
objednatelé 1,2,3 a 4 oprávněni požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 1 % z celkové ceny díla s DPH za každý den prodlení. Zhotovitel 
každému z objednatelů 1,2,3 a 4 uhradí  ¼  z případné celkové výše smluvní 
pokuty. 

2. V případě prodlení objednatelů 1,2,3 a 4 se zaplacením ceny díla je zhotovitel 
oprávněn požadovat po objednatelích 1,2,3 a 4 zaplacení úroku z prodlení 
v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.  

3. V případě prodlení s odstraněním vad díla jsou objednatelé 1,2,3 a 4 oprávněni 
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z celkové ceny 
díla s DPH za každou vadu a každý den prodlení. Zhotovitel každému  
z objednatelů 1,2,3 a 4 uhradí  ¼  z případné celkové výše smluvní pokuty. 

4. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu 
škody v plném rozsahu.  

5. Za podstatné porušení smlouvy je považováno mj. prodlení zhotovitele 
s předáním díla o více než 14 dní. Při takovém porušení jsou objednatelé 1,2,3 
a 4 oprávněni odstoupit od této smlouvy písemným prohlášením doručeným 
zhotoviteli. Odstoupením od této smlouvy není dotčen případný nárok 
objednatelů 1,2,3 a 4 na náhradu škody a smluvní pokutu. 

VIII. Jiná ujednání 

1. Zhotovitel poskytuje objednatelům 1,2,3 a 4 k užití díla licenci podle § 2371 
občanského zákoníku. Tato licence je udělena ke všem způsobům užití díla dle 
§ 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu územně, časově a 
množstevně neomezeném. Objednatelé 1,2,3 a 4 jsou oprávněni poskytnout 
oprávnění tvořící součást licence třetím osobám zcela nebo zčásti (podlicence). 



Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem 

- 14 - 

Smluvní strany se dohodly, že odměna za poskytnutou licenci je součástí ceny 
dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelům 
1,2,3 a 4 zdrojová i tisková data. 

2. Ujednání čl. VIII. odst. 1. se vztahuje také na veškeré fotografie poskytnuté 
zhotovitelem objednatelům 1,2,3 a 4 v rámci díla. 

3. Zhotovitel je povinen řídit se příkazy objednatelů 1,2,3 a 4. Zhotovitel je povinen 
upozornit objednatele 1,2,3 a 4 na nevhodnost jejich příkazů.   

IX. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.  
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky. 
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním 

tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu 
s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. 

4. Tato smlouva je sepsána v 10 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana 
obdrží 2 vyhotovení. 

 
 
Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., 
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů - schváleno: 
 
Hejtmanem Olomouckého kraje dne ……………., v souladu s § 59 odst. 4 zákona  
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a 
v souladu se směrnicí Olomouckého kraje č. 2/2016. 
………. Jihomoravského kraje dne …………, usnesením číslo…………, 
Radou Moravskoslezského kraje dne …………, usnesením číslo…………, 
…………… Zlínského kraje dne ……………, usnesením číslo …………………. 

 

V Olomouci dne ……………… 

 

 

 

 …………………….. 
 za objednatele 1 

 Ing. Jiří Rozbořil  
 hejtman Olomouckého kraje 

 

 hejtman Zlínského kraje 

V Brně dne ……………… 

 

 

 

 …………………….. 
 za objednatele 2 

 JUDr. Michal Hašek  
           hejtman Jihomoravského kraje 

 hejtman Moravskoslezského kraje 
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V Ostravě dne …………… 

 

 

 

 …………………….. 
 za objednatele 3  

 Miroslav Novák 

       hejtman Moravskoslezského kraje 

Ve Zlíně  dne ……………. 
 

 

 

 …………………….. 
 za objednatele 4 

 MVDr. Stanislav Mišák  

 hejtman Zlínského kraje 

  

V ……………. dne …………… 

 

 

 

 …………………….. 
 za zhotovitele 

 


