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Smlouva o dílo
uzavřená podle ustanovení § 2586 a nás!, zákona 6. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany

Vysočina Tourism, příspěvková organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 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.: 4200143303/6800
(dále jen „objednatel")

Egomotion s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 22850
se sídlem: Šafaříkovy sady 2455/5, 301 00 Plzeň
zastoupená: Janem Sklenářem, jednatelem
IČO: 28050924
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Č.Ú.: 43-5740810247/0100
(dále jen „zhotovitel")

II.
Účel a předmět smlouvy

1. Účelem této smlouvy je zajištění kvalitní prezentace cyklistického potenciálu Kraje 
Vysočina.

2. Předmětem smlouvy je:
a) zhotovení (natočení) pořadu „HEJTMANSKÉ CYKLOTOULKY VYSOČINA" v délce 

10 minut na základě podkladů zhotovitele;
b) zajištění odvysílání premiéry a 3 repríz tohoto pořadu na televizi ČT SPORT;

c) umístění pořadu po jeho odvysílání na webové stránky wvvw.cyklotoulky.cz;

d) zhotovení specializovaně internetově prezentační stránky objednavatele, která bude 
nedílnou součástí adresy www.cyklotoulky.cz;

e) zhotovení 100 ks stolní hry HEJTMANSKÉ CYKLOTOULKY;

f) odborná údržba včetně poskytnutí administrátorského přístupu na tuto stránku 
především v sekci fotogalerie, aktuality, popis místa a zajímavosti

(dále jen „dílo").

III.
Povinnosti smluvnich stran

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo uvedené v čl. II. smlouvy v termínu uvedeném 
v čl. V. této smlouvy. Dílo je provedeno jeho řádným a úplným zhotovením zhotovitelem 
dle podmínek stanovených v této smlouvě v termínu stanoveném v čl. V. této smlouvy.

1

http://www.cyklotoulky.cz


Vysocma
Tourism

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 rádně provedené dílo dle čl. II. této smlouvy bez vad a 
nedodělků převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. Pokud bude při přebírání díla zjištěno, 
že dílo není dodáno řádně, tedy v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen 
v přiměřeně době zjištěné vady díla odstranit podle pokynů objednatele.

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

4. Objednatel je povinen zhotoviteli nejpozději do 20. 7. 2018 zaslat zhotoviteli itinerář pro 
potřeby zhotovení části díla uvedené v čl. II. odst. 2 písm. a) této smlouvy.

5. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech okolnostech důležitých pro 
řádné a včasné provedení díla a poskytovat si součinnost nezbytnou pro řádné a včasné 
provedení díla. Kontaktní osobou objednatele je Klára Čechová, tel.: 420 731 597 613, 
e-mail: klara.cechova@vysocinatourism.cz (dále jen „kontaktní osoba objednatele").

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

IV.
Způsob provádění díla

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

2. Zhotovitel předá objednateli dílo specifikovaně v čl. II. odst. 2 písm. a) této smlouvy 
prostřednictvím internetového úložiště.

Termín zhotovení díla
1. Dílo bude provedeno zhotovitelem v následujících termínech:

a) části díla uvedené v čl. II. odst. 2 písm. a), b), c), d) a e) této smlouvy nejpozději do 
31. 12. 2018;

b) část díla uvedená v čl. II. odst. 2 písm. f) této smlouvy nejpozději do 31.12. 2023.
2. Zhotovitel není v prodlení, pokud objednatel neposkytne zhotoviteli včas podkladové 

materiály dle čl. Ill odst. 3 této smlouvy.

3.

VI.
Cena plnění, platební podmínky

1. Celková a nejvýše přípustná cena díla v rozsahu a v kvalitě dle této smlouvy byla 
stanovena smluvních stran dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění 
následujícím způsobem:

Předmět plnění cena bez DPH sazba
DPH

cena včetně
DPH

části díla uvedené včl. II. odst. 2 písm. 
a), b), c), d) této smlouvy

45 790 Kč 21 % 55 406 Kč
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části díla uvedené v čl. II. odst. 2 písm. e) 
této smlouvy

40 000 Kč 21 % 48 400 Kč

část díla uvedená včl. II. odst. 2 písm. f) 
této smlouvy za kalendářní rok

4 200 Kč 21 % 5 082 Kč

(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 zaplatit zhotoviteli po řádném a včasném 
provedení jednotlivých částí díla na základě faktury vystavené zhotovitelem, a to 
bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v čl. I. této smlouvy, 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. 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.
Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. V případě prodlení zhotovitele s dodáním díla oproti termínu sjednaném 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 úrok 
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. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, a to do 31. 12. 2023.

2. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

3. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel neprovede dílo v termínu 
sjednaném 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.
Ochrana nehmotných statků

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 udílí objednateli výhradní licenci k užití díla.
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2. Objednatel je oprávněn dílo užít všemi způsoby vyjma oprávnění odvysílat dílo 
v celoplošné televizi.

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

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

5. 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 smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech splatností 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 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

za zhotovit

Ján Sklenář 
jednatel

EGOMOTION
EHRLICH OFFICE CENTRE 
Šofarikoyy Sady 24SS/S 
PlžeŘ, RSiii ROl OS 
l£O:2S0SSyi4 Bl£lCX2ea50924

V dne 4-. 7

Ing. Tomáš Čihák 
ředitel

Vysočina Tourism,
příspěvková organizace 

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


