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SMLOUVA O dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586a nás!, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (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: 
zastoupená:
IČO:
bankovní spojení:
Č.Ú.:

(dále jen „objednatel"]

Na Stoupách 144/3, 586 01 Jihlava 
Ing. Tomášem Čihákem, ředitelem 
28263693 
Sberbank CZ a.s. 
4211113505/6800

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
se sídlem: 
zastoupená:
IČO:
bankovní spojení: 
Č.Ú.:

Havlíčkovo náměstí 19, 580 01 Havlíčkův Brod
MgA. Jiřím Jedličkou, ředitelem
00083607
Komerční banka, a.s.
11237521/0100

(dále jen „zhotovitel")

II. Účel a předmět smlouvy

1. Účelem této smlouvy je zajištění kvalitní prezentace tématu 28. říjen 1918 v Kraji Vysočina široké 
veřejnosti, a to v rámci projektu s názvem „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v 
regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Můhlviertel / Verbesserung des Zutrittsund der 
Bewerbung der Kulturerbe in RegionenSúdbohmen-Vysočina-Waldviertel-Múhlviertel ATCZ31 - 
Památky žijí - Denkmálerleben" financovaného z Programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A 
Rakousko-Česká republika pro programové období 2014-2020.

2. Předmětem této smlouvy je zajištění akce s názvem „Rekonstrukce vyhlášení 1. republiky 
v Německém Brodě" (dále jen „dílo"). Půjde o happening na havlíčkobrodském náměstí, jehož 
předmětem je pravděpodobná rekonstrukce vyhlášení 1. čsl. republiky tak, jak proběhlo v 
Německém Brodě v roce 1918 dle dobových dokumentů (min. zpěv národních písní, rakousko - 
uherští policisté, hasiči v dobových uniformách, vezení busty císaře Karla na trakaři z Perknova 
na most přes Sázavu a shození do řeky, strhávání plakátů a rakousko - uherských orlic z fasád 
domů, červenobílé vlajky v oknech na náměstí, spoluúčast spolků). Událost bude komentována 
historiky s následnou besedou s občany.



3. Dílem se pro potřeby této smlouvy rozumí:

a) zajištění scénáře a koordinace akce;
b) zajištění kostýmů a rekvizit nezbytných pro realizaci díla dle scénáře.

III. Povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo uvedené včl. 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 převzít 
a zaplatit sjednanou cenu díla.

3. Zhotovitel je povinen dílo opatřit informací o realizaci dle Pravidel Programu přeshraniční 
spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika pro programové období 2014-2020.

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 31. 8. 2018 předložit návrh scěnáře dle čl. II. odst. 3 písm. a) 
objednateli k odsouhlasení. Objednatel je oprávněn zaslat zhotoviteli připomínky 
k předloženému návrhu. Zhotovitel je povinen tyto připomínky objednatele akceptovat a 
zapracovat do díla.

5. Zhotovitel je povinen dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kont.mle, spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly.

6. Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož 
prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to 
po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a 
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) nejméně však do 10 let od řádného a včasného 
ukončení díla dle této smlouvy.

IV. Způsob provádění díla

Při provádění díla dle těto smlouvy bude zhotovitel postupovat v souladu s touto smlouvou a 
obecně závaznými právními předpisy.

1.

V. Čas a místo plnění

Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno ihned po uzavřené této smlouvy a bude 
zhotoveno 28. října 2018 cca od 14 do 17 hodin.

2. Místem předání a převzetí části díla je Havlíčkovo náměstí v Havlíčkově Brodě.

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.

4. Zhotovitel není v prodlení, pokud objednatel neposkytne zhotoviteli včas podkladové materiály 
dle čl. III. odst. 3 této smlouvy.
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2.

3.

Vi. Cena plnění, platební podmínky

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 
83 500 Kč včetně DPH (slovy: osmdesát tři tisíc pět set korun českých).

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.

Cenu za dílo se objednatel zavazuje uhradit 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. 
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 V. 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.

Vlil. 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 IV. této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy. Odstoupení nabývá 
účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé 
smluvní straně.

3. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.
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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).

2. 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. Smluvní strany při poskytování 
podlicence výslovně vylučují aplikaci § 2364 odst. 2 občanského zákoníku.

3. Zhotovitel udílí objednateli výhradní licenci k užití díla.

4. Územní rozsah licence je neomezený.

5. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny sjednané v ustanovení čl. V. této 
smlouvy. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k nehmotnému statku.

6. Objednatel není povinen licenci využít.

X. Závěrečná ustanovení

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

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.

Stránka 4 z 5



v Havlíčkově Brodě dne 2c>aJ

zj^hotovitele
MgA. Jiří Jedli^a 
ředitel

Ing. Tomáš Čihák 
ředitel

Vluzeum Vysočiny 
Havlíčkův Brod

příspčvková organiracc

Vysočina Tourism,
příspěvková organizace 

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