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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 Krajsí<ým soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1571 
se sídlem; y Na Stoupách 144/3, 586 01 Jihlava 
zastoupená: Ing. Tomášem Čihákem, ředitelem 
IČO: 28263693 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. 
Č.Ú.: 4200143303/6800 
(dále jen „objednatel") 

Marek Urban 
zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Žďár nad Sázavou 
se sídlem: Komenského 1190/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO: 04440544 
bankovní spojení: Fio banka, a.s. 
Č.Ú.: 2200868735/2010 
(dále jen „zhotovitel") 

II. 
Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem této smlouvy je získat kvalitní analytický podklad pro modernizaci webového 
portálu www.region-vysocina.cz na špičkový, kulturně-turistický portál, s vysokou 
návštěvností a kladným hodnocením od uživatelů portálu. 

2. Zhotovitel se touto smlouvou objednateli zavazuje, že pro něj zpracuje Analýzu 
současného stavu včetně návrhů rozvoje a zpracuje technickou specifikaci předmětu 
zakázky pro potřeby veřejné zakázky na zhotovitele modernizace webového portálu 
www.region-vysocina.cz (dále jen „dílo"). 

3. Dílem se pro účely této smlouvy blíže rozumí zpracování: 

a) Analýzy současného stavu včetně návrhů rozvoje v rozsahu minimálně 
v rozsahu 10 normostran A4 obsahující minimálně: 

1) analýzu současného stavu portálu (obecný popis, využívané aplikace, 
podpora sociální sítě, počet článků atp.), 

2) analýzu větších turistických portálů, vyzdvihnutí jejich předností, srovnání, 

3) analýzu a popis informačních kanálů (využívané informační kanály, popis 
jednotlivých forem kanálů, klady a zápory). 
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4) analýzu a definici cílových skupin (detailní definice skupin dle geografického, 
sociodemografického a zájmového hlediska). Ke každé cílové skupině budou 
definovány: 

o zájmy a potřeby, vlastnosti, 

o informace vhodné pro tuto skupinu, 

o preferovaný informační kanál, 

5) analýzu scénářů užití webu - typických situací pro chování cílových skupin na 
webu, 

6) analýzu a návrh vhodné struktury webu, 

7) analýzu / popis propojení obsahu webu (interakce na stránkách webu, 
přepisování a vazby obsahu), analýzu možností filtrace a vyhledávání, popis 
vyhledatelných polí, 

8) návrh obsahu pro informační kanály - návrh skladby příspěvků soc. sítí, 
newsletterů, apod., 

9) analýzu a doporučení správného využití logomanuálu, případy chybného 
využití, návrh správné citace, 

10) technické zhodnocení portálu, jednotlivé funkce a aplikace, jejich účel a 
návrh k případné re-implementaci, 

11) doporučení, jak propojit informace s partnery (TiC, oblastní organizace 
destinačního managementu - Koruna Vysočiny, později Rozvoj Třebíčska) 
stanovení struktury datové věty pro komunikaci portálu s okolím (zajištění 
přenosu dat pro turistické zpravodajství), popis API, 

12) zhodnocení jazykových mutací portálu, 

13) doporučení technických moderních prvků (videa, 3D prohlídky, využití map, 
webové technologie apod.), 

14) představení obchodního modelu, (topování pozic v seznamu apod.) pro 
komerční využití inzerce dodavatelů turistického ruchu (dodavatele 
ubytování, zábavných, sportovních a kulturních středisek, gastronomie 
apod.), 

15) návrh personalizace nového portálu. 

Součástí této části díla je i 1 osobní prezentace v rozsaliu 2 hodin v sídle 
objednatele či jiném místě v Kraji Vysočina určeném objednatelem. 

b) Technické specifikace předmětu veřejné zakázky na modernizaci webového 
portálu www.region-vysocina.cz v souladu se všemi podmínkami zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (zejména § 6, 36 odst. 1, § 89) 
vycházející z analýzy zpracované dle písm. a) odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

III. 

Povinnosti smluvních stran 

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. 
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3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli návrhy následujících částí díla: 

a) část díla specifikovaná v čl. II. odst. 3 písm. a) této smlouvy nejpozději do 
5. 10. 2017; 

b) část díla specifikovaná v čl. II. odst. 3 písm. b) této smlouvy nejpozději do 
30. 10. 2017. 

4. Objednatel je oprávněn zaslat zhotoviteli do 10 dnů připomínky kjednotlivým 
předloženým návrhům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky objednatele akceptovat a 
zapracovat do díla. Tento postup se opakuje do odsouhlasení návrhu objednatelem. Za 
objednatele ije oprávněna k tomuto odsouhlasení kontaktní osoba Bc. Klára Čechová, 
tel.: +420 731 597 613, e-mail: klara.cechova@vysocinatourism.cz. 

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, .pdf. 

V. 

Čas a místo plnění 

1. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno ihned po uzavřené této smlouvy a 
bude akceptované dodáno nejpozději do 15.11. 2017. 

2. Místem předání a převzetí je sídlo objednatele. O řádném provedení díla bude 
učiněn záznam. Za objednatele je oprávněna převzít dílo kontaktní osoba 
uvedená v čl. III. odst. 4 této smlouvy. Pokud bude při předávání a přebírání díla 
zjištěno, že dílo 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 objednatel povinen zaplatit cenu sjednanou v čl. VI. 
této smlouvy. 

VI. 

Cena plnění, 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 následovně: 

Plnění cena včetně DPH 

Analýza dle specifikace uvedené čl. II. odst. 3 písm. a) této 
smlouvy 

70 000 Kč 

Technická specifikace předmětu zakázky dle specifikace 
uvedené v čl. II. odst. 3 písm. b) této smlouvy 

8 000 Kč 

Celkem 78 000 Kč 
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(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 se objednatel zavazuje uhradit po řádném a včasném zhotovení jednotlivých 
částí 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 20 dnů ode dne jejího prokazatelného 
doručení objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
podle zákoria 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. 

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. 

VIII. 

Trvání smlouvy 

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. 

IX. 

Licence 

1. Tento článek smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součásti 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. 
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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. 

X. 

Závěrečná ustanovení 

1. Výběr dodavatele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání 
veřejných zakázek ze dne 15. 5. 2017. 

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 těto 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. 

Ve Zďáře nad Sázavou dne V Jihlavě dne 25. 9. 2017 

zhotovitel: 
wore - ONUME ASEřnUBA 
Itsrek Ur»«n, tSmiMmMhs JJWi 
SMM ŽďírnrtSÍMWli 

Ife 044445544 

za objednatele: 

Marek Urban Ing. Tomáš Cihák 
ředitel 

Vysočina Tourism, 
příspěvková organizace 

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