
   

Smlouva o dílo č. D/3523/2018/STR 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Zlínský kraj 
se sídlem:  třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín 
IČO:  70891320 
DIČ:  CZ70891320 
zastoupený: Jiřím Čunkem, hejtmanem Zlínského kraje 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

(dále jen „objednatel 1“) 

a 

Moravskoslezský kraj 
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
DIČ:  CZ70890692 
zastoupený: prof. Ing. Ivem Vondrákem, CSc. 
 hejtmanem Moravskoslezského kraje 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „objednatel 2“) 

a 

Olomoucký kraj 
se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 
IČO: 60609460  
DIČ:  CZ 60609460 
zastoupený: Ladislavem Oklešťkem, hejtmanem Olomouckého kraje 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 (dále jen „objednatel 3“) 

a 



   

Jihomoravský kraj 
se sídlem: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno 
IČO:  70888337 
DIČ:  CZ70888337 
zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

(dále jen „objednatel 4“) 

a 

 

SHOCart, spol. s r.o. 
se sídlem: Zádveřice 48, 763 12 Zádveřice-Raková 
IČO: 40942040 
DIČ: CZ40942040 
zastoupený: Ing. Karlem Kršákem, jednatelem 
bankoví spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Zlín 
č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1682 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 

tuto smlouvu o dílo: 

I. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se na základě nabídky podané na realizaci veřejné zakázky „Kempy Moravy 
a Slezska“ a této smlouvy zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele 
1, 2, 3 a 4 dílo: 

Výroba informační publikace „Kempy Moravy a Slezska“ (dále jen „dílo“), 

a objednatelé 1, 2, 3 a 4 se zavazují řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu 
za jeho provedení. 

2. Účelem této smlouvy je propagace Zlínského, Moravskoslezského, Olomouckého 
a Jihomoravského kraje jak v rámci ČR, tak i v zahraničí s ohledem na propagaci 
cestovního ruchu na území těchto krajů. 

II. Specifikace díla 

1. Zhotovitel se pro objednatele 1, 2, 3 a 4 zavazuje vytvořit a zajistit níže popsané dílo. 
Součástí díla jsou veškeré práce a služby nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. 

2. Předmětem díla (Výroba informační publikace „Kempy Moravy a Slezska“) 
je zpracování grafického návrhu, úprava informační publikace, zajištění textů v českém 
jazyce a jejich překladů, zajištění fotografií, sazba a úprava fotografií, kompletace, vazba, 
tisk informační publikace a doprava hotového díla do sídel objednatelů 1, 2, 3 a 4, a to 



   

v kvalitě, jejíž minimální grafická a estetická úroveň je definována v návrhu prvků publikace 
v nabídce zhotovitele podané na realizaci veřejné zakázky „Kempy Moravy a Slezska“. 

A) Obsahové a grafické zpracování 
Informační publikace má za cíl formou fotografií a textů nabídnout a upoutat pozornost 
široké veřejnosti k návštěvě 4 moravských krajů. Publikace bude vydána v česko-německé 
a anglicko-italské jazykové kombinaci. Každá jazyková kombinace bude vydána po 5.000 
ks. Publikace poskytne informace o vybraných kempech v dané oblasti a v publikaci budou 
rovněž uvedeny tipy na zajímavé turistické cíle či atraktivity v dané oblasti.  
 
Publikace bude rozčleněna vždy na 2 jazykové sekce (jazyk 1 a jazyk 2), přičemž každá 
jazyková sekce se bude dále dělit na strany určené pro 4 moravské kraje (Zlínský, 
Jihomoravský, Moravskoslezský, a Olomoucký), které budou rovněž prezentovány 
prostřednictvím mapy, která bude na dvoustraně uprostřed publikace.  
 
Publikace o 100 stranách + 4 strany obálky bude řešena tak, že vnitřní strany budou 
obsahovat toto rozvržení:  

 2 strany obálky (hlavní obálka, obsah publikace a tiráž) v jazyce 1 
 1 strana společného úvodu o území čtyř krajů v jazyce 1 
 48 stran informací o uvedených 4 moravských krajích, z toho pro každý kraj 

v rozsahu 12 stran (1 strana informací o daném kraji, 1 strana mapa s vyznačením 
kempů a turistických atraktivit a 10 stran informací o jednotlivých kempech 
a turistických atraktivitách -1 kemp+2 atraktivity na 1 straně)  

 2 strany (dvoustrana) mapa včetně legendy v příslušných jazycích 
 48 stran informací o uvedených 4 moravských krajích, z toho pro každý kraj 

v rozsahu 12 stran (1 strana informací o daném kraji, 1 strana orientační mapa 
s vyznačením kempů a turistických atraktivit a 10 stran informací o jednotlivých 
a kempech a turistických atraktivitách - 1 kemp+2 atraktivity na 1 straně) 

 1 strana společného úvodu o území čtyř krajů v jazyce 2 
 2 strany obálky (hlavní obálka, obsah publikace a tiráž) v jazyce 2 

(jedna jazyková mutace - jazyk 1, bude z jedné strany publikace, druhá jazyková mutace 
- jazyk 2, bude z druhé strany publikace, tzn. půjde o 2 x 52 stran vč. obálky a dvoustrany 
s mapou) 
Pro jednu variantu publikace bude jazykem 1 čeština, jazykem 2 němčina, pro druhou 
variantu publikace bude jazykem 1 angličtina, jazykem 2 italština.  

Zhotovitel zajistí: 
a) vytvoření poutavých textů v českém jazyce o 10 kempech a 2 atraktivních 

turistických cílech v blízkosti vybraného kempu na území každého ze 4 moravských 
krajů (Zlínský, Jihomoravský, Moravskoslezský a Olomoucký). Texty v českém 
jazyce musí schválit objednatelé 1,2,3 a 4. Texty budou následně přeloženy do 
jazyka německého, anglického a italského. Správnost překladů do jazykových 
mutací garantuje zhotovitel (toto doloží potvrzením/zárukou od předkladatele). 
Prezentace kempů bude provedena uvedením názvu, adresy, telefonu, emailu, 
webové stránky a GPS souřadnicemi kempu, provozní dobou a minimálně jednou 
fotografií. Kapacitní možnosti kempu, služby poskytované kempy a informace 
o vybavení kempu budou uvedeny formou piktogramů. 
Ke každému kempu budou uvedeny 2 turisticky atraktivní cíle v jeho blízkosti. 
K těmto cílům budou uvedeny základní informace o nich včetně webové adresy 
a ilustrační fotografie. 
Zhotovitel zajistí také sběr informací o vybraných kempech a turistických 
atraktivitách, včetně vytipování těchto atraktivit.  



   

b) image fotografie vztahující se k popisovaným kempům a atraktivitám cestovního 
ruchu. Zhotovitel poskytne návrhy fotografií, které podléhají odsouhlasení 
objednatelů 1,2,3 a 4. Nebudou-li objednatelé 1,2,3 a 4 souhlasit s určitou 
fotografií, nahradí tuto zhotovitel fotografií dle pokynů objednatelů 1,2,3 a 4, 

c) mapový podklad včetně licence k mapovému dílu  
d) kreativní řešení respektující základní grafické prvky v souladu s logomanuály 

Moravskoslezského kraje, Zlínského kraje, Olomouckého kraje a Jihomoravského 
kraje,  

e) zpracování cizojazyčných překladů, včetně předtiskové korektury a korektury textů 
rodilým mluvčím 

f) DTP zpracování, tisk,  
g) vytvoření elektronické verze tiskoviny na nosiči CD/DVD, která bude také vhodná 

pro umístění na webové stránky (formát .pdf) a verze pro eventuální dotisky 
tiskoviny v plném rozlišení tzv. zdrojová data,  

h) poskytnutí oprávnění užívat hmotné zachycení díla ke všem způsobům užití díla 
tak, jak je nutné k dosažení účelu, včetně poskytnutí práv objednatelů 1,2,3 a 4 
třetí osobě,  

i) poskytnutí oprávnění užívat hmotné zachycení veškerých použitých fotografií ke 
všem způsobům užití tak, jak je nutné k dosažení účelu včetně poskytnutí práv 
objednatelů 1,2,3 a 4 třetí osobě, zejména k propagačním účelům, 

j) distribuci vyrobených publikací do sídla objednatelů 1,2,3 a 4, přičemž každý 
z objednatelů 1,2,3 a 4 obdrží vždy ¼ z celkového počtu výtisků každé jazykové 
kombinace, tj. 1250 výtisků. Distribuci zhotovitel doloží potvrzenými dodacími listy. 

 

B) Technická specifikace informační publikace: 

a) náklad: 5.000 ks mutace ČJ-NJ a 5.000 ks mutace AJ-IJ 

b) formát: 210 mm x 150 mm 

c) rozsah: 100+4 strany 

• obálka 4 strany – papír minimálně 250 g/m2 křída mat blok 100 stran – papír 
minimálně 110 g/m2 křída mat 

d) barevnost: 4/4 

e) vazba V1  

f) balení po 25 kusech 

Kromě tištěné podoby bude zhotovitelem informační publikace dodána do sídla 
objednatelů 1,2,3 a 4 i v elektronické podobě na 1 DVD pro každého z objednatelů 1,2,3 
a 4 ve formátu otevřených zdrojových dat pro případné dotisky a aktualizace textů 
a ve formátu .pdf v rozlišení 72 dpi pro umístění na webu. Součástí DVD budou také 
veškeré fotografie v tiskové kvalitě ve formátu JPEG, s vyplněnými údaji o autoru 
fotografie v metadatech, použité v této publikaci. Balící jednotky hotového díla budou 
objednatelům 1,2,3 a 4 dodány v průhledném obalu, aby byla možná identifikace obsahu.  
 
Finální grafická a obsahová podoba díla podléhá schválení objednatelů 1,2,3 a 4. 

III. Čas a místo plnění 

1. Zhotovitel zajistí výrobu a doručení díla Výroba informační publikace „Kempy Moravy 
a Slezska!“ v kvalitě a množství dle čl. II. odst. 1 této smlouvy do sídla 
objednatelů 1, 2, 3 a 4 do 30.11.2018. Každý objednatel (objednatel 1 až 4) obdrží 1250 



   

ks jazykové kombinace ČJ/NJ a 1250 ks kombinace AJ/IJ. 

2. O předání a převzetí díla  budou vyhotoveny 4 samostatné předávací protokoly podepsané 
příslušným zástupcem objednatele 1, 2, 3 a 4 a zástupcem zhotovitele. V předávacích 
protokolech bude uvedeno, zda objednatel 1, 2, 3, a 4 dílo přejímá či nikoli. Dílo lze předat 
pouze v pracovních dnech od 8 hod. do 14 hod. Zhotovitel je povinen oznámit 
objednatelům 1,2,3 a 4 termín předání díla 3 pracovní dny předem. 

3. Zhotovitel je povinen předat dílo způsobem, který umožní kontrolu plnění této smlouvy. 
Zhotovitel je zejména povinen označit jednotlivá balení propagačních materiálů informací 
o počtu kusů v balení. 

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatelé 1,2,3 a 4 nejsou povinni dílo převzít, pokud toto 
vykazuje vady či nedodělky. 

5. Nebezpečí škody na díle a vlastnické právo k dílu přechází na objednatele 1, 2, 3 a 4 dnem 
předání díla objednatelům 1, 2, 3 a 4.  

IV. Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu čl. I. a II. této smlouvy je stranami dohodnuta ve výši: 
 

Cena za dílo bez DPH 427 200,- Kč 
DPH 21 %:   89 712,- Kč 
Celková cena díla včetně DPH: 516 912,- Kč 

2. Celková cena díla je cenou nejvýše přípustnou obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele 
nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, např. náklady na grafické práce, veškeré 
personální výdaje, náklady na přepravu, shromáždění a uskladnění publikací, odměny 
za poskytnutí licencí aj. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi 
a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Celková cena 
uvedená u jednotlivých částí předmětu díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné 
k realizaci díla. Tato cena obsahuje předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, 
předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů. 

3. Cenu je možné překročit jen v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám 
sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla. Jiné 
podmínky pro překročení ceny se nepřipouští. 

4. V případě změny sazby daně z přidané hodnoty nejsou smluvní strany povinny uzavírat 
ke smlouvě dodatek. Platná sazba daně z přidané hodnoty bude k datu uskutečnění 
zdanitelného plnění uvedena v daňovém dokladu – faktuře. V případě, že zhotovitel stanoví 
sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli 
1, 2, 3, a 4 veškerou škodu, která v souvislosti s tím vznikla. 

V. Platební podmínky 

1. Objednatelé 1,2,3 a 4 se dohodli, že každý z nich uhradí  ¼  celkové ceny díla. Zhotovitel 
vystaví na každého objednatele fakturu - daňový doklad ve výši ¼  ceny díla dle čl. IV 
odst. 1. Tyto faktury je zhotovitel oprávněn vystavit ihned po předání a převzetí díla, 
nejpozději však do 15 dnů od převzetí díla. Součástí faktur bude předávací protokol. 

2. Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů od jejího vystavení objednatelům 1,2,3 a 4, dnem 
zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatelů 1,2,3 a 4. 

3. Faktury zhotovitele musí obsahovat všechny náležitosti stanovené obecně závaznými 
právními předpisy, v případě faktur - daňových dokladů náležitosti dle zákona o DPH, 
zejména: 



   

a) označení faktury a její číslo; 

b) označení objednatele – název, sídlo, IČO a DIČ, bankovní spojení; 

c) označení zhotovitele – obchodní firma, sídlo, IČO a DIČ, bankovní spojení; 

d) název díla, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření; 

e) předmět díla; 

f) cena – fakturovaná částka; 

g) DPH v platné výši; 

h) datum vystavení a odeslání faktury; 

i) datum uskutečnění zdanitelného plnění; 

j) splatnost faktury; 

k) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost 
faktury, 

l) přílohou faktury k úhradě díla bude předávací protokol dle čl. III. této smlouvy. 

4. V případě, že faktury nebudou vystaveny oprávněně, budou obsahovat nesprávné údaje, 
nebo nebudou obsahovat náležitosti v souladu s touto smlouvou, jsou objednatelé 1,2,3 
a 4 oprávněni vrátit je zhotoviteli. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti 
a nová lhůta splatnosti začne plynout vždy až dnem doručení opravené nebo oprávněně 
vystavené faktury objednatelům 1,2,3 a 4. 

5. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v aplikaci „Registr DPH“ 
podle § 96 zákona o DPH. 

6. Objednatelé 1,2,3 a 4 si vyhrazují právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně 
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit 
v termínu splatnosti příslušné faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní 
účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že: 

a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v insolvenčním řízení, nebo 

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem 
daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 

Objednatelé 1,2,3 a 4 nenesou odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené 
či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, 
tj. po datu splatnosti této daně. Nastanou-li okolnosti, umožňující objednatelům 1,2,3 a 4 
uplatnit zvláštní způsob zajištění daně, budou jednotliví objednatelé o této skutečnosti 
zhotovitele informovat. Uplatní-li objednatelé 1,2,3 a 4 institut zvláštního způsobu zajištění 
daně ve shodě s tímto ujednáním a uhradí příslušnou částku na účet zhotovitele vedený 
u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části 
závazku jednotlivých objednatelů odpovídající příslušné výši DPH sjednané jako součást 
smluvní ceny za zdanitelné plnění. 



   

VI. Odpovědnost za vady, záruka 

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v  této smlouvě. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť 
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po 
převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo 
bylo vadné již při převzetí. 

3. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady díla ve lhůtě 10 dnů ode dne jejich 
oznámení kterýmkoliv z objednatelů 1,2,3 a 4 včetně výměny vadných výtisků za bezvadné, 
nepůjde-li vada odstranit jinak. 

4. Veškeré vady díla jsou objednatelé 1, 2, 3, a 4 povinen uplatnit u zhotovitele bez 
zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. e-
mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady 
díla oznamovat na: 

 e-mail: mapy@shocart.cz 

 adresu: Zádveřice 48, 763 12 Zádveřice-Raková 

 do datové schránky: etiz6ub 

VII. Sankce 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla dle čl. III. této smlouvy jsou objednatelé 
1,2,3 a 4 oprávněni požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % 
z celkové ceny díla s DPH za každý den prodlení. Zhotovitel každému z objednatelů 1,2,3 
a 4 uhradí  ¼  z případné celkové výše smluvní pokuty.  

2. V případě prodlení objednatelů 1,2,3 a 4 se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn 
požadovat po objednatelích 1,2,3 a 4 zaplacení úroku z prodlení v souladu s platnými 
a účinnými právními předpisy.  

3. V případě prodlení s odstraněním vad díla jsou objednatelé 1,2,3 a 4 oprávněni požadovat 
po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla s DPH za každou 
vadu a každý den prodlení. Zhotovitel každému z objednatelů 1,2,3 a 4 uhradí ¼ z případné 
celkové výše smluvní pokuty. 

4. V případě nedodržení povinnosti zhotovitele, která vyplývá z této smlouvy a není uvedena 
v odst. 1 nebo odst. 3 tohoto článku smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- 
Kč za každé takové porušení (např. nedodržení povinnosti dle čl. V. odst. 5 této smlouvy 
apod.). Je-li stanovena doba plnění takové povinnosti, jedná se o smluvní pokutu za každý 
i započatý den prodlení s jejím splněním. 

5. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody v plném 
rozsahu.  

6. Za podstatné porušení smlouvy je považováno mj. prodlení zhotovitele s předáním 
kterékoliv části díla o více než 14 dní. Při takovém porušení jsou objednatelé 1,2,3 a 4 
oprávněni odstoupit od této smlouvy písemným prohlášením doručeným zhotoviteli. 
Odstoupením od této smlouvy není dotčen případný nárok objednatelů 1,2,3 a 4 na 
náhradu škody a smluvní pokutu. 



   

VIII. Jiná ujednání 

1. Zhotovitel poskytuje objednatelům 1,2,3 a 4 k užití díla licenci podle § 2371 a násl. 
občanského zákoníku. Tato licence je udělena ke všem způsobům užití díla dle § 12 odst. 
4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu 
územně a množstevně neomezeném na dobu trvání autorskoprávní ochrany díla. 
Objednatelé smí dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit. Objednatelé 1,2,3 a 4 jsou 
oprávněni poskytnout oprávnění tvořící součást licence třetím osobám zcela nebo zčásti 
(podlicence). Objednatelé 1,2,3 a 4 nejsou povinni licenci využít. Smluvní strany 
se dohodly, že odměna za poskytnutou licenci je součástí ceny dle čl. IV. odst. 1 této 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelům 1,2,3 a 4 zdrojová i tisková data 
včetně práv k užívání použitých fotografií. 

2. Ujednání čl. VIII. odst. 1. se vztahuje také na veškeré fotografie poskytnuté zhotovitelem 
objednatelům 1,2,3 a 4 v rámci díla. 

3. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla pokyny objednatelů 1,2,3 a 4. Zhotovitel 
je povinen upozornit objednatele 1,2,3 a 4 na nevhodnost jejich pokynů. 

IX. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupců všech smluvních stran a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv objednatel 1. 

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve 
smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí 
s případným zveřejněním jejího textu v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

5. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem 1, 2, 3, a 4 zpracovávány 
pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům 
nebudou tyto osobní údaje použity. Objednatel 1, 2, 3, a 4 při zpracovávání osobních údajů 
dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou 
uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele 1, 2, 3, a 4. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), 
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka 
v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení 
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou. 

 

7. Tato smlouva je sepsána v 13 vyhotoveních, z nichž každý objednatel obdrží 3 vyhotovení 
a zhotovitel 1 vyhotovení. 

 

 Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., 
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů - schváleno:  



   

 
 
Ve  Zlíně dne 21.9.2018 

 

 

……………………… 

za objednatele 1 

Jiří Čunek 

hejtman Zlínského kraje  

 

 

 

V Ostravě dne 5.11.2018 

 

 

……………………… 

za objednatele 2 

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.  

hejtman Moravskoslezského kraje 

 

 

 

V Olomouci dne 9.10.2018 

 

 

……………………… 

za objednatele 3  

Ladislav Okleštěk 

hejtman Olomouckého kraje 

V Brně  dne 4.10.2018 

 

 

……………………… 

za objednatele 4 

JUDr. Bohumil Šimek  

hejtman Jihomoravského kraje 

 

 

V Zádveřicích dne 12.9.2018 

 

 

………………………………….. 

za zhotovitele 

Ing. Karel Kršák 

         jednatel SHOCart, spol. s r.o. 

Radou Moravskoslezského kraje dne 11.9.2018, usnesením číslo 46/4071, 

Radou Zlínského kraje dne 3.9.2018, usnesením číslo 0699/R22/18, 

Radou Olomouckého kraje dne 10.9.2018, usnesením číslo UR/49/4/2018, 

Radou Jihomoravského kraje dne 10.9.2018, usnesením číslo 5284/18/R70. 


