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Kraj Vysočina 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 

Název dokumentu: Smlouva o dílo 

Oprávněn/pověřen k podpisu: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje 

Schváleno: Datum: Č.usnesení: 

Dokument uložen u: oddPKŽÚ 

Počet vyhotovení: 2 

Adresát: Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. 

Smluvní částka: 1) 75944.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor sekretariátu hejtmana 

Podpis zajistit do: 

P racoviště/p racov n í k Datum Podpiaf 

Zpracoval: OSH/Morkusová 20.12.2016 Ml , 
Projednáno s: OSH/Šteklová 20.12.2016 (•ty 
Právní kontrola: OSH/Morkusová 20.12.2016 

Předkládá: OSH/Čech 20.12.2016 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

OSH/Šteklová 20.12.2016 

Zodpovídá: Příkazce operace: OSH/Šteklová 20.12.2016 

Správce rozpočtu: OE/Zemanová 20.12.2016 V-
Poznámka: ! 
Subjekt (IČO: 46504796), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: morkusova, datum ověření: 20.12.2016 09:35:09): 

Vytisknutí a dodání 2000ks publikace "Vaříme společně" 

Rozpočtová skladba: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 
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Smlouva o dílo / 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze 
smluvních stran podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

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

I. 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje Vysočina 
IČ: 70890749 
bank. spojení: Sberbank CZ, a. s., pobočka Jihlava 
číslo účtu: 4050005000/6800 
(dále jen „objednatel") 

a 

Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. 
se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod 
IČ: 46504796 
zastoupená: Ing. Ludmilou Dočkalovou, členkou představenstva 
bank. spojení: Komerční banka a.s. 
číslo účtu: 8505521/0100 
(dále jen „zhotovitel") 

II. 
Účel smlouvy 

1. Účelem této smlouvy je tisk, výroba a dodání publikace „Vaříme společně" dle 
specifikace, uvedené v příloze č. 1 těchto obchodních podmínek 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou objednateli zavazuje, že pro něj ve sjednané době a za 
sjednaných podmínek vytiskne a dodá: 2000 ks publikace „Vaříme společně" podle 
grafického návrhu dodaného zadavatelem. 

2. Předmět smlouvy je blíže specifikován v příloze smlouvy č. 1, jež je nedílnou součástí 
této smlouvy. 

IV. 
Předmět díla 

1. Předmětem díla je výroba a dodání 2000 ks publikace „Vaříme společně" blíže 
specifikovaného v příloze č. 1 této smlouvy. 
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V. 
Povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo uvedené v čl. III. smlouvy v termínu uvedeném 
v čl. VII. 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. III. této smlouvy bez vad a 
nedodělků protokolárně převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. 

3. Dílo je provedeno řádným a úplným předáním a převzetím dle této smlouvy objednatelem 
v termínu stanoveném v čl. VII této smlouvy. 

4. 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. 

5. Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně informovat o jakýchkoliv okolnostech, které 
mohou ohrozit zpracování díla nebo způsobit zpoždění zpracování díla. Objednatel je 
povinen informovat zhotovitele o všech skutečnostech rozhodných pro řádné a včasné 
provedení díla. 

6. Podklady potřebné pro řádné provedení díla budou dodány objednatelem bezprostředně 
po podpisu smlouvy ve formátu .pdf. Jazykovou korekturu zhotovitel nezajišťuje. 

VI. 
Způsob provádění díla 

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

vn. 
Čas a místo plnění 

1. Provádění díla dle této smlouvy bude zhotovitelem zahájeno po uzavření této 
smlouvy a bude dodáno nejpozději do 31. 1. 2017. 

2. Zhotovitel je povinen objednateli oznámit, kdy bude dílo připraveno k předání a 
převzetí a dohodnout s objednatelem termín předání a převzetí díla. 

3. Místem předání a převzetí je budova Krajského úřadu Kraje Vysočina na adrese 
Žižkova 1882/57, Jihlava. O předání a převzetí díla bude mezi objednatelem a 
zhotovitelem sepsán protokol. K podpisu protokolu je oprávněna za zhotovitele 
kontaktní osoba uvedená v čl. XII. odst. 6 této smlouvy. Pokud bude při předávání a 
přebírání díla zjištěno, že dílo není provedeno řádně, tedy v souladu s touto 
smlouvou, je zhotovitel povinen v přiměřené době provést úpravy díla podle pokynů 
objednatele. 

4. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud není předáno včas a v souladu s touto 
smlouvou. Za takto nedokončené dílo není objednatel povinen zaplatit cenu 
sjednanou v čl. VIII této smlouvy. 
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VIII. 
Cena a způsob placení 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla činí: 75 944 Kč. 

2. Cena zahrnuje všechny položky nutné k řádnému splnění všech závazků zhotovitele 
dle této smlouvy, včetně veškerých nutných nákladů s tím spojených (např. balné, 
náklady na dopravu, apod.), Zhotoviteli nebudou hrazeny žádné další náklady, které 
mu v souvislosti s plněním této smlouvy vzniknou. 

3. Smluvní strany sjednávají možnost jednostranného zvýšení ceny díla ze strany 
zhotovitele v průběhu jeho provádění, a to v případě zvýšení zákonné sazby DPH. 
Navýšení sjednané ceny musí odpovídat zvýšení hodnoty DPH v závislosti na 
zvýšení zákonné sazby DPH. Smluvní strany sjednávají možnost jednostranného 
snížení ceny díla ze strany objednatele v průběhu jeho provádění, a to v případě 
snížení zákonné sazby DPH. Snížení sjednané ceny musí odpovídat snížení hodnoty 
DPH v závislosti na snížení zákonné sazby DPH. Smluvní strany se dohodly, že v 
případě úpravy výše ceny dle tohoto ustanovení se nebude uzavírat dodatek ke 
smlouvě. 

4. Cenu díla ve výši 75 944 Kč uhradí objednatel formou zálohy na základě zálohové 
faktury a to do 30ti dnů od podpisu této smlouvy. Zbývající část ceny díla objednatel 
zhotoviteli uhradí na základě faktury, kterou vystaví zhotovitel v den, kdy byla řádně a 
včas dokončeno dílo. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
podle obecně závazných předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud faktura nebude obsahovat předepsané 
náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zpět zhotoviteli s tím, že ode dne 
doručení opravené faktury běží nová lhůta splatnosti. Splatnost faktury činí 30 dnů 
ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. 

5. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována 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"). 

6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že 
objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. 
Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části 
smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem. 

IX. 
Sankce 

1. Pokud zhotovitel bude s prováděním díla v prodlení, je objednatel oprávněn účtovat 
mu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny stanovené za vydání čísla Zpravodaje nebo 
Věstníku stanovené v čl. VII této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem 
v souladu s čl. VIII této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den 
prodlení. 

3. Zaplacením úroků z prodlení ani smluvní pokuty není omezena výše nároku na 
náhradu škody. 
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X. 
Trvání smlouvy 

1. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

2. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel nedodá 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. 

XI. 

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 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 a upravovat. 

4. Objednatel je oprávněn udělit podlicenci k užití díla. V případě, že o udělení 
podlicence bude požádáno v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, bude podlicence poskytnuta za jednorázovou úplatu ve výši 
1 000 000 Kč. 

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. 

XII. 

Ustanovení společná a závěrečná 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 

2. Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro 
zadávání veřejných zakázek č. 04/16 ze dne 27. 9. 2016. 

3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
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4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně 
podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv splní objednatel. 

5. Kontaktní osobou objednatele ve věcech souvisejících s touto smlouvou je Ing. 
Zbyněk Čech, tel.: 724 650 146, e-mail: cech.z@kr-vysocina.cz. 

6. Kontaktní osobou zhotovitele ve věcech souvisejících s touto smlouvou je: Karel Šulc, 
tel. +420 569 664 110, e-mail: sulc@thb.cz. 

7. Pro případ odstoupení se za podstatné porušení smlouvy považuje prodlení 
zhotovitele s prováděním díla delší než 3 dny. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Specifikace díla. 

9. Smluvní strany sjednávají, že tato smlouva a vztahy touto smlouvou blíže 
neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, z nichž se 
přednostně použijí ustanovení týkající se smlouvy o dílo. 

10. Tuto smlouvu lze měnit jen formou písemného dodatku podepsaného oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a 
svobodné vůle a nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

12. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel. 

V Jihlavě, dne 0 ^ -0V 2017 

|»»JV 

MUDr. Jiří .Běhounek 
hejtman kraje 

K fsocma 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

Tr akaová společnost 
Husova 1881, Havlíčků 

Ing. Ludmila Dočkalové 
členka představenstva 
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k ft? J vy i § C i fi il 
Žižkova 57, síi? 33 Jihlava j 

Příloha č. 1 - specifikace díla 

Předmětem zakázky je: 

tisk, výroba a dodání 2000 ks publikace „Vaříme společně" podle tiskových dat dodané 
zadavatelem. 

Parametry publikace „Vaříme společně" 

o Formát: 210 x 210 mm 

o Obálka: 250 g/m2 křída matná, barevnost 4/4,1/0 lamino mat 

o Vnitřek: cca 104 stran, 150 g/m2 křída matná, barevnost 4/4, 1/1 lak disperzní 

o Vazba: V2 lepeno PUR 

o Počet: 2000 ks 


