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Smlouva o dílo 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a nasi 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 rejstříí<u vedeném Krajsí<ým 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. 
Č.Ú.: 4211101117/6800 
(dále jen „objednatel") 

m-ARK Marketing a reklama, s.r.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29325 
se sídlem; Železniční 4, 779 00 Olomouc 
zastoupená: RNDr. Ivanem Markem, jednatelem 
IČO: 27772594 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
Č.Ú.: 1045506472/5500 
(dále jen „zhotovitel") 

II. 
Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem této smlouvy je získat kvalitní podklad pro rozhodnutí k zavedení efektivního 
nástroje podpory rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina. 

2. Zhotovitel se touto smlouvou objednateli zavazuje, že pro něj zpracuje Analýzu nastavení 
systému Turistické karty Vysočiny (dále jen „dílo"). 

3. Dílem se pro účely této smlouvy blíže rozumí zpracování Analýzy nastavení systému 
Turistické karty Vysočiny dle následující specifikace: 

Jedná se o kvalitní a detailní analýzu, která zmapuje současnou situaci cestovního ruchu 
v Kraji Vysočina, bude respektovat regionální specifika a z výsledků výzkumu v terénu, 
mezi obchodními partnery, vyplyne doporučení jaký typ karty je pro Kraj Vysočina 

nejvhodnější a proč, jaký počet atraktivit v kraji má zájem do systému vstoupit a za jakých 
podmínek, jak má reálně vypadat ekonomika projektu s výhledem přibližně na 3 roky 

dopředu (včetně nastavení ceny karty), jak by měla vypadat struktura systému řízení a 
provozu karty (hlavní administrátor a zapojení partneři, jejich kompetence a povinnosti) a 
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harmonogram prací. Analýza bude zpracována dle stanovených požadavků zadavatele a 
bude minimálně obsahovat: 

a) Analýzu prostředí v rozsahu minimálně: 
o Rozloha kraje v závislosti na rozložení a poskytování služeb; 
o specifika Kraje Vysočina, možné cílové skupiny pro turistickou kartu; 
o současný stav poskytování slev u ubytovatelů a provozovatelů turistických 

aktivit v Kraji Vysočina; 
o Ucelený přehled podmínek, za kterých by byli ochotni se na turistické 

kartě podílet provozovatelé min. 50 nejdůležitějších turistických atraktivit, 
vzešlý z jednání dodavatele s každým provozovatelem. Přehled bude vždy 
obsahovat minimálně údaje o případné výši poskytnuté slevy, představu o 
případné refundaci; 

o Přehled stávajících karet v Kraji Vysočina 

b) Marketingovou analýzu v rozsahu minimálně: 
o Rozdělení poskytovatelů/partnerů karty do skupin: 

> ubytování a gastronomie: 
> památky a muzea; 
> ostatní zábavné atraktivity - zoo, zábavní a rodinné parky, farmy, 

hospodářské dvory, jiná centra; 
> dopravci: 

o Nastavení vhodného typu turistické karty pro Kraj Vysočina (podmínky 
poskytování slev od partnerů - volné vstupy (refundace), výše % slevy ze 
vstupného nebo z poskytnuté služby; platnost karty, její opakované nebo 
pouze jednorázové využití, možnost propojení se stávajícími kartami na 
území regionu 

o Kolik partnerů (provozovatelů stávajících turistických atraktivit) a za jakých 
podmínek má zájem se do projektu zapojit 

o Jak by měla vypadat struktura systému karty - hlavní administrátor, 
zapojení partneři a jejich role při administrování turistické karty -
povinnosti, kompetence, aktivity spojené s ekonomikou karty 

o Harmonogram prací zavedení turistické karty Vysočina 
o Jaké požadavky na zajištění běžné administrace spojené s fungováním 

turistické karty má plánovaný software pro provoz karty splňovat 
o Definice nejdůležitějších skupin, které by se do systému prodeje 

turistických karet měly zapojit (návrh systému distribuce karet a jeho 
podmínky) 

o Možnosti vyhodnocení využití karty 
o Možnosti marketingové komunikace a jejích nástrojů na podporu zavedení 

a efektivního fungování turistické karty Kraje Vysočina 

Marketingová analýza bude vycházet z výsledků Analýzy prostředí uvedené v článku 
II, odstavci 3, písm. a). 
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c) Finanční analýzu v rozsahu minimálně: 
o Finanční rozvaha (počáteční náklady projektu, podrobný přehled nákladů, 

projekce nákladů a výnosů v následujících 3 letech) 
• Stanovení nákladů na výrobu jedné karty; 
• Stanovení ceny karty pro uživatele (dospělí/děti, možná sleva pro 

děti/seniory/studenty) včetně odůvodnění pro toto nastavení; 
• Stanovení ceny karty pro poskytovatele (prodejci karty z řad 

partnerů); 
o kvalifikovaný odhad počtu prodaných/využitých karet za první rok provozu 

turistické karty, předpokládaná výše ročního příspěvku na provoz turistické 
karty od Kraje Vysočina. 

Součástí díla je i min. 1 osobní prezentace díla v sídle objednatele v rozsahu 
min. 1 hodina. 

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo uvedené v čl. II. smlouvy v termínu uvedeném 
v čl. V. této smlouvy. 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. 

2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo dle čl. II. této smlouvy bez vad a 
nedodělků protokolárně převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. 

3. Zhotovitel je povinen dílo opatřit logem Ministerstva pro místní rozvoj ČR a informací o 
realizaci projektu v rámci Národního programu na podporu cestovního ruchu za finanční 
spoluúčasti Státního rozpočtu České republiky, a to v souladu se Zásadami pro žadatele 
NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH. 

4. Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat zpracování díla s objednatelem. Zhotovitel je 
povinen předložit objednateli návrh díla dle specifikace uvedené včl. II. této smlouvy 
nejpozději do 30. 4. 2018. 

5. Objednatel je oprávněn zaslat zhotoviteli do 21 dnů připomínky k jednotlivým 
předloženým návrhům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky objednatele akceptovat a 
zapracovat do díla. Tento postup se opakuje do odsouhlasení grafického návrhu 
objednatelem. Za objednatele je oprávněna k tomuto odsouhlasení kontaktní osoba Bc. 
Václav Prchal, tel.: +420 603 488 100, e-mail: vaclav.prchal@vysocinatourism.cz. 

6. Objednatel poskytne zhotoviteli nejpozději 29. 9. 2017 seznam provozovatelů min. 50 
nejdůležitějších turistických atraktivit v Kraji Vysočina (dle návštěvnosti a atraktivity). 
Zhotovitel je povinen odborně posoudit tento návrh a případně navrhnout objednateli 
nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení úpravu tohoto seznamu. Seznam takto 
odsouhlasený oběma smluvními stranami, bude závazný pro zpracování části díla 
specifikované včl. II. odst. 3 písm. a) této smlouvy. Za objednatele je oprávněna 
k tomuto odsouhlasení kontaktní osoba v předchozím odstavci tohoto článku. 

III 

Povinnosti smluvních stran 
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IV. 

Způsob provádění díla 

1. Při provádění díla dle této smlouvy bude zhotovitel postupovat v souladu s touto 
smlouvou a obecně závaznými právními předpisy České republiky. 

2. Dílo bude objednateli předáno 1x v listinné podobě a 1x na elektronickém nosiči dat ve 
formátu .doc. 

1. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno ihned po uzavřené této smlouvy a 
bude akceptované dodáno nejpozději do 30. 6. 2018. Prezentace uvedená v čl. II. 
této smlouvy proběhne v období od 30. 4. 2018 do 30. 6. 2018. 

2. Místem předání a převzetí je sídlo objednatele. O řádném provedení díla bude 
mezi smluvními stranami sepsán protokol. Protokol je za objednatele oprávněna 
převzít kontaktní osoba uvedená v čl. lil. odst. 5 této smlouvy. Pokud bude při 
předávání a přebírání díla zjištěno, že díio není dodáno řádně, tedy v souladu 
s touto smlouvou, je zhotovitel povinen v přiměřené době zjištěné vady díla 
odstranit podle pokynů objednatele. 

3. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud není předáno včas a v souladu s touto 
smlouvou. Za takto dodané dílo není kupující povinen zaplatit cenu sjednanou v čl. VI. 
této smlouvy. 

4. Zhotovitel není v prodlení, pokud objednatel neposkytne zhotoviteli podkladové materiály 
v souladu s čl. III. odst. 6 této smlouvy. 

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 120 395 Kč včetně DPH (dále jen „cena"). 

2. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je den předání a převzetí díla. 

3. Cenu za dílo se objednatel zavazuje po řádném a včasném zhotovení díla na základě 
faktury, a to bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně 
(finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu 
ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). Splatnost faktury je dohodou 
smluvních stran stanovena na 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení 
objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle 
zákona č. 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 nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. 
Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená 
nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. 

V. 

Čas a místo plnění 

VI. 

Cena plnění, platební podmínky 
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VII. 

Sankce 

1. V případě prodlení zhotovitele s dodáním díla oproti termínům sjednaným v článku V. 
této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z ceny, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu 
s článkem VI. této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli rok 
z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené ceny, a to za každý i započatý den prodlení. 

3. Zaplacením úroku z prodlení ani smluvní pokuty není omezena výše nároku na náhradu 
škody. 

1. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

2. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel nedodá dílo v termínech 
sjednaných v článku V. této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy. Odstoupení nabývá 
účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného 
vyhotovení druhé smluvní straně. 

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, včetně práva objednatele udělit dalším osobám podlicenci 
k využití díla včetně nehmotných statků v tomto dokumentu zpracovaných. 

2. Zhotovitel udílí objednateli výhradní licenci k užití díla. 

3. Objednatel je oprávněn dílo užít všemi způsoby. Za tímto účelem je objednatel oprávněn 
dílo dále zpracovávat. 

4. Objednatel je oprávněn udělit podlicenci k užití díla. O udělení podlicence není 
objednatel povinen poskytovatele informovat. 

5. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo. 

6. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k dílu. 

7. Objednatel není povinen licenci využít. 

1. Výběr dodavatele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání 
veřejných zakázek ze dne 15. 5. 2017 a v souladu s Metodickým pokynem pro výběr 
dodavatelů v NPPORR. 

VIII. 

Trvání smlouvy 

IX. 

Licence 

X. 

Závěrečná ustanovení 
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2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze dohodou smluvních stran ve 
formě písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 

3. Vztahy účastníků z této rámcové smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá ze 
smluvních stran obdrží jedno. 

5. 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, zejména 
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnost zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registr smluv. 

V Olomouci dne 29. 8. 2017 V Jihlavě dne 29. 8. 2017 

za zhotovitele: za objednatele: 

ulsrkBting 
ts.r.o, 

" Ve'syifcni 4, 779 00 OIOÍTOUC 
585 104 223 

Ř^JÚJFSXHÁZN.: 595 104 224 
253-3, AH: CZAT77259^ 

Vysočina T^rism, 
příspěvková ̂ anizace 

Na áoupách 1^^, 586 01 Jihlava 

RNDr. Ivan Marek 
jednatel 

Ing. Tomáš Čihák 
ředitel 
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