SMLOUVA O DÍLO č. CCRVM/001/2017
uzavřená podle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.
Sídlo:

J. A. Bati 5520, 761 90 Zlín

IČ:

27744485, není plátce DPH

Spisová značka:

O 338 vedená u Krajského soudu v Brně

Zastoupená:

PhDr. Dana Daňová, ředitelka

(dále jen “objednatel“)

a
Locomotion spol.s r.o.
Sídlo:

Smolenská 137/22, Praha 10 - Vršovice

IČ:

28316321

DIČ:

CZ 28316321

Zapsaný v:

Městský soud v Praze C 186234

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupený:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen “dodavatel“)
2. Předmět díla
Dodavatel se zavazuje, že za podmínek dojednaných v této smlouvě provede a dodá
objednateli dílo s názvem „Komunikační kampaň jaro/ léto - Východní Morava, kouzlo
rozmanitosti“.
Dílo bude odpovídat stanovenému zadání v souladu s návrhem řešení, který byl součástí
nabídky, na jejíž základě je tato smlouva uzavírána a bude provedeno v dohodnuté formě.
Dále bude dílo provedeno v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy. Obsahem přílohy č. 1 je
„Strukturovaný rozpočet“, „Časová osa komunikace“ a „Klíčový vizuál k marketingové
kampani“. Smluvní strany výslovně sjednávají, že konkrétní upřesnění parametrů díla a
podmínek jeho realizace bude po projednání s dodavatelem určeno objednatelem
(pověřenou kontaktní osobou) s přihlédnutím na dosažení účelu uzavření této smlouvy a
vždy v mezích touto smlouvou daných.
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy o.p.s.

Je-li v této smlouvě zmíněno jakékoliv plnění a není-li výslovně uvedeno jinak, platí potom,
že takové plnění zajišťuje na svůj náklad v rámci díla dle této smlouvy dodavatel.
Není-li z uvedené specifikace některý parametr díla zřejmý, potom se takový parametr určí
podle zadávacích podmínek a podané nabídky dodavatele předcházejících uzavření této
smlouvy. Rozsah a obsah závazků dodavatele podle této smlouvy je kromě této smlouvy
určen také zadávacími podmínkami zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy
a obsahem nabídky dodavatele, kterou podal do tohoto zadávacího řízení a na základě které
s ním byla tato smlouva uzavřena. Při určení rozsahu a obsahu závazků dodavatele se uplatní
pravidlo, podle něhož je rozsah a obsah závazku určen tím ze shora uvedených dokumentů,
který definuje rozsah a obsah konkrétního závazku nejšíře a nejkonkrétněji.

3. Cena díla
3.1. Smluvní strany sjednávají dohodou cenu díla ve výši:
Cena celkem bez DPH:
Výše DPH (21 %):
Cena celkem včetně DPH:

790 000,- Kč
165 900,- Kč
955 900,- Kč

3.2. Cena díla je při sjednaném rozsahu díla pevná a neměnná. Dodavatel je oprávněn
účtovat jinou než ve smlouvě stanovenou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jestliže ke dni zdanitelného plnění
nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH změněna.
3.3. Smluvní cena zahrnuje veškeré náklady a zisk dodavatele nutné ke zhotovení díla. Tato
cena je při smluveném rozsahu díla stanovena jako nejvýše přípustná. Dodavatel je
odpovědný za nepřekročení nejvýše přípustné ceny díla a má tak za povinnost písemně
upozornit objednatele v předstihu na skutečnosti, které mohou mít vliv na překročení ceny
díla. Dodavatel se nemůže domáhat zpětně vyšší ceny díla, aniž by objednatele předem
písemně upozornil na potřebu navýšení ceny díla a zajistil si předchozí písemný souhlas
objednatele ve formě dodatku této smlouvy. Bez ohledu na shora uvedené se dodavatel
nemůže nikdy domáhat navýšení ceny díla při změnách směných kurzů, změnách vstupních
cen a ostatních obdobných skutečnostech, které jsou hospodářským rizikem dodavatele.
4. Termín, místo plnění
4.1. Předmět zakázky bude realizován v období od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2017.
4.2. Dodavatel předá hotové dílo bez vad, přičemž dílo má vady, jestliže provedení díla
neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě.
4.3. Konstatuje-li objednatel, že dílo neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, je
dodavatel povinen ve lhůtě 10 dnů upravit dílo dle pokynů objednatele tak, aby odpovídalo
tomu, co bylo dohodnuto v této smlouvě.
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5. Platební podmínky
5.1. Realizované služby budou hrazeny na základě faktury, která bude splňovat náležitosti
daňového dokladu podle platných obecně závazných předpisů. Splatnost faktury bude
30denní. Faktura bude vystavena po předání hotového díla objednateli. Pokud faktura
nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované
náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli služeb vrátit; vrácením pozbývá
faktura splatnosti.
5.2. Platba budou provedeny převodem finančních prostředků na účet dodavatele v termínu
do 30 dní po předání faktury objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání
peněžních prostředků z účtu objednatele.
5.3. Platba budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v Kč.
5.4. Dodavatel je oprávněn provedené práce fakturovat po ukončení realizace díla. Zálohy se
neposkytují.
6. Další ujednání
6.1. Dodavatel se zavazuje archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací akce. Doklady
budou uchovávány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů.
6.2. Dodavatel se zavazuje umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, do objektů a na pozemky dotčené akcí
a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s akcí.
6.3. Smluvní strany se zavazují, že o všech informacích a skutečnostech, které se dozví
v průběhu trvání této smlouvy, zachovají mlčenlivost, pokud tato není právním předpisem
omezena.
6.4. Touto smlouvou zároveň dodavatel objednateli k částem svého plnění chráněným
autorským právem poskytuje na dobu autorskoprávní ochrany takového plnění (díla)
výhradní licenci ke všem způsobům užití díla (částem díla) v neomezeném rozsahu a právo
upravit či jinak měnit dílo, jeho název nebo označení autora nebo spojit dílo s jiným dílem,
jakož i zařadit dílo do díla souborného (např. v rámci dotisku). Objednatel může oprávnění
tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence), k čemuž
dodavatel poskytuje výslovný souhlas.
6.5. Vzhledem k sjednané ceně díla se shora uvedená oprávnění poskytují objednateli
bezúplatně.
6.6. Dodavatel si své právní poměry s třetími osobami uspořádá tak, aby dostál závazkům
podle této smlouvy.
7. Zajištění závazků
7.1. Smluvní pokuta za případné porušení závazků – sankce za nesplnění termínu předání díla
je 0,01 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta je splatná
den následující po vzniku nároku na ni a uhrazením této smluvní pokuty není nijak omezeno
právo objednatele na náhradu škody.
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7.2. Pro případ prodlení s peněžitým plněním náleží oprávněné straně zákonný úrok
z prodlení.
7.3. Zaplacením smluvní pokuty poškozené straně není nijak omezen její nárok na náhradu
škody.

8. Závěrečná ujednání
8.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu. Smlouvu lze měnit pouze
písemným dodatkem.
8.2. Závazkový vztah upravený touto smlouvou a vztahy ve smlouvě výslovně neupravené a
z ní vyplývající, se řídí úpravou obsaženou v občanském zákoníku.
8.3. Pro účel odstoupení od smlouvy smluvní strany s ohledem na potřebu realizace díla
v nejvyšší možné kvalitě výslovně sjednávají, že jakékoliv porušení povinností stanovených
v této smlouvě některé z nich, může být poškozenou smluvní stranou považováno za
podstatné porušení smlouvy.
8.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
jeden.
8.5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně, určitě a srozumitelně,
nikoliv v tísni a za nápadně nevyhovujících podmínek.
8.6. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1.

Ve Zlíně, dne 31. 3. 2017

…………………………...…………
za objednatele
PhDr. Dana Daňová, ředitelka
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy o.p.s.

Ve Zlíně, dne 31. 3. 2017

………………………………………
za dodavatele
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Locomotion spol.s.r.o.
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Příloha č. 1 smlouvy o dílo č. CCRVM/001/2017

Strukturovaný rozpočet

1

Příloha č. 1 smlouvy o dílo č. CCRVM/001/2017

Časová osa komunikace

2

Příloha č. 1 smlouvy o dílo č. CCRVM/001/2017

Klíčový vizuál k marketingové kampani

3

