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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 plněni 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") ~ 

t 
Smluvní strany \ I 

Kraj Vysočina \ 
Se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
Zastoupení: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., Jihlava 
Číslo účtu: 4050005000/6800 
(dále jen „objednatel") 

a 
TacTech s.r.o. 
se sídlem: Helenínská 2872/24 Jihlava, 586 01 
zastoupená: RNDr. Janou Borůvkovou, Ph.D., jednatelkou 
Bankovní spojení: Fio bank 
Číslo účtu: 2300575286/2010 
(dále jen „zhotovitel") 

II. 
Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem této smlouvy je zajištění zhotovení a dodání díla specifikovaného včl. II. 
odst. 2 této smlouvy pro potřeby objednatele. 

2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést průzkum spokojenosti 
vybrané cílové skupiny se službou tiskového oddělení specifikovaný v Příloze č. 1 
této smlouvy (dále jen „dílo") a závazek objednatele za řádně a včas zhotovené dílo 
zaplatit cenu uvedenou v čl. V odst. 1 této smlouvy. 

III. 
Povinností smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo za podmínek sjednaných dle 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 za řádně provedení dílo zaplatit cenu uvedenou v čl. V. odst. 
1 této smlouvy. 

3. 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. 

4. Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně informovat o jakýchkoliv okolnostech, 
které mohou ohrozit provedení díla nebo způsobit zpoždění provedení díla. 

5. Zhotovitel se zavazuje využívat poskytnuté kontakty pouze pro účely díla, jejich 
využívání je možné pouze bez sdílení s třetími osobami. 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Místo plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. Předání a převzetí 
díla bude plněno v sídle objednatele. 



2. Zhotovitel odpovídá za vady díla. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě dodaného 
díla (nejakostní dodávka) nebo odchylka proti objednanému druhu či množství 
(neúplná dodávka). Objednatel je povinen vady v druhu, množství či kvalitě dodaného 
díla uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu. 

3. Dílo je zhotovitel povinen dodat nejpozději do 20. prosince 2016. 

V. 
Cena a platební podmínky 

1. Cena za řádně a včas provedené dílo je dohodou smluvních stran stanovena na 
částku 24 000,-Kč včetně DPH (slovy: dvacet čtyři tisíc korun českých). 

2. Cena je nejvyšší přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související 
s provedením díla.. Zhotoviteli nebudou hrazeny žádné další náklady, které mu 
v souvislosti s plněním této smlouvy vzniknou. 

3. Cena bude uhrazena po předání a převzetí díla v termínu a způsobem dle čl. IV a VI. 
této smlouvy na základě daňového dokladu (dále jen „faktura") vystaveného 
zhotovitelem. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů ode 
dne jejího prokazatelného doručení objednateli 

4. 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. 

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 kraj 
uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Krajem takto 
provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající 
se výši DPH fakturované zhotovitelem. 

VI. 
Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel sdělí objednateli písemně termín převzetí díla, a to nejpozději 5 dní před 
termínem převzetí. 

2. Objednatel je povinen řádně a včas dodané dílo od zhotovitele za podmínek 
stanovených touto smlouvou převzít. Pokud objednatel bezdůvodně odepře řádně a 
včas dodané dílo převzít nebo požádá o změnu termínu převzetí díla, není zhotovitel 
v prodlení. 

3. Vlastnické právo k dílů přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem. 



VII. 
Sankce 

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

2. V případě, že zhotovitel neprovede dílo řádně a v termínu stanoveném v čl. IV odst. 3 
této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
0,05% z ceny, a to za každý i započatý den prodlení až do okamžiku řádného 
odevzdání díla. Za každé jiné jednotlivé porušení této smlouvy je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč. 

3. Zaplacením úroku z prodlení nebo smluvní pokuty není omezena výše nároku na 
náhradu škody. 

VIII. 
Ukončení smlouvy 

1. Pokud zhotovitel nedodá dílo ve sjednaném termínu nebo poskytne dílo v rozporu 
s touto smlouvou, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení 
nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného 
vyhotovení zhotoviteli. 

2. Platnost smlouvy lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 
3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna ukončit tuto smlouvu výpovědí, a to i bez 

uvedení důvodů, s výpovědní lhůtou dvou měsíců, která počne běžet prvním dnem 
měsíce následujícího po měsíci, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno 
druhé smluvní straně. 

IX. 
Závěrečná ustanovení 

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

2. Tato smlouva může být měněna jen formou písemných, vzestupně číslovaných 
dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

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. 

4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně 
podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

5. Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro 
zadávání veřejných zakázek č. 04/16 ze dne 27.9. 2016. 

6. Osobou objednatele oprávněnou jednat ve věcech souvisejících s touto smlouvou je 
Ing. Jitka Svatošové, odbor sekretariátu hejtmana, tel. 724650328, e-mail: 
svatosova.j @ kr-vysocina.cz. 

7. 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. 



8. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, 
z nichž zhotovitel i objednatel obdrží jedno vyhotovení. 

9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla 
sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni a za jinak jednoznačně 
nevýhodných podmínek. 

V Jihlavě dne 0 5 -12-2016  

MUDr. Jiří I 
hejtman 

RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. 
jednatelka 



Příloha č. 1 - Specifika díla 
Průzkum spokojenosti vybrané cílové skupiny se službou oddělení tiskového 2016 

Běžná komunikace zástupců médií s pracovníky OT/servis 
1. Komunikujete napřímo s pracovníky oddělení tiskového KrÚ Kraje Vysočina? (A/N) 
2. K následujícím otázkám vyberte prosím jednu z nabízených odpovědí? (stupnice) 

- Jsou pro Vás pracovníci OT k zastižení na služebních mobilních telefonech? 
- Vyhovuje Vám nabízený způsob avíza krajských akcí zaslaný v přehledu jednou 

týdně na e-mailové adresy? 
Chovají se k Vám pracovníci OT profesionálně, vyslechnou Váš dotaz, hledají 
řešení? 

- Jsou Vám pracovníci OT k dispozici v čase, který považujete za důležitý pro svou 
práci? 
Dostáváte odpovědi na své dotazy odeslané pracovníkům OT včas? 
Komunikují s Vámi běžně členové vedení Kraje Vysočina, pokud je napřímo 
oslovíte? 

- Využíváte OT Kraje Vysočina k ověřování zpráv poskytnutých jinými subjekty? 
- Využíváte společnou adresu tisk@kr-vysocina.cz pro rychlejší komunikace s OT? 
- Využíváte někdy služby OT i mimo obvyklou pracovní dobu (o víkendu, o 

svátcích, ve večerních hodinách)? 
3. Znáte výhody společné adresy OT tisk@kr-vvsocina.cz? (A/N) 
4. Odmítl Vám pracovník OT podat informaci? (A/N), v případě N - Vzpomenete si na 

konkrétní argument neposkytnutí vyžádané informace? 
5. Co Vám chybí v týdenním přehledu očekávaných událostí? 
6. Kdy konkrétně máte zájem týdenní přehled dostávat (den , 

čas ) 

Kvalita tiskových výstupů a jejich použitelnost pro práci médií 
7. Dostáváte tiskové zprávy OT? (A/N) 
8. Jaký rozsah tiskové zprávy je pro Vás ideální? 

- krátká sdělení (polovina strany A4 a méně) 
1 strana A4 
Preferuji maximum informací 

- takto zprávy nehodnotím, neumím posoudit 
9. Jak vnímáte počet tiskových zpráv z OT? 

- přiměřeně 
- příliš mnoho 
- příliš máto 
- zprávy nedostávám 
- neumím posoudit 

10. Co využíváte z tiskové zprávy nejčastěji? 
- citace 
- pouze fakta, okolnosti 
- statistiky 
- stane se, že využiji celou zprávu 
- pouze jako téma, které si samostatně zpracuji 
- neumím posoudit 

11. Využíváte zvukovou stopu tiskových zpráv? (A/N), v případě N - Z jakého důvodu 
nevyužíváte zvukovou stopu? 

- Není technicky kvalitní 
- Není v ní zajímavá informace 
- nemá charakter osloveného respondenta 
t pro svou práci ji nepotřebuji 
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- jiný důvod 

12. Využíváte fotografie zveřejněné OT? (A/N), v případě N - Z jakého důvodu nevyužíváte 
fotoarchiv Kraje Vysočina? 
- Není technicky kvalitní 
- fotky nejsou zajímavé 
- neumím fotky stáhnout 
- fotky mi často nejdou stáhnout 
- dávám přednost originálním vlastním fotkám 
- fotky nepotřebuji 
- jiný důvod 
13. Nacházíte chyby v tiskových zprávách? (A/N), v případě A - Jak často mají chyby 
v tiskových zprávách vliv na Vaši práci 
- často 
- občas ano 
- většinou ne 
- nikdy 
Jaké chyb^by Vám mohly komplikovat práci? 

- Žádné 
Faktické 
Chyby ve jménech 
Pravopisné chyby 
Neumím posoudit 

14. Vyhovuje Vám zasílání tiskových zpráv e-mailem s odkazy na archiv Kraje Vysočina? 
(A/N) 
15. Jaké zprávy vydané OT považujete za zbytečné (prakticky nevyužitelné)? Lze označit 
více možností. 
- zprávy ze služebních cest 
- EU publicita 
- zprávy z porad a seminářů 
- prohlášení členů vedení kraje 
- pozvání na výstavy a jiné kulturní akce 
- neumím posoudit 
16. Jak hodnotíte kvalitu tiskových zpráv Kraje Vysočina? (školní stupnice - výborná 1, 
špatná 5) 
17. Jak hodnotíte dlouhodobou progresi práce OT? (školní stupnice - výborná 1, špatná 5) 

Užitečnost tiskových konferencí a aktivit OT 
18. Docházíte na tiskové konference Kraje Vysočina? (A/N) 
19. Ve kterém čase Vám vyhovuje konání tiskových konferencí Kraje Vysočina? Lze označit 
více možností. 
- dopolední čas 9-11 hodin 
- polední čas kolem 12 hodin 
- odpolední čas po 13 hodině 
20. Jsou pro Vás tiskové konference Kraje Vysočina přínosné (A/N) 
21. Co na tiskové konferenci Kraje Vysočina postrádáte? Lze označit více možností. 
- odborné respondenty 
- dostatek parkovacích míst 
- více tiskových podkladů 
- variabilitu respondentů, více hostů 
- stabilní začátky konání 
- občerstvení 
- zajímavá témata 
- jiné: 



Důležitost komunikačních nástrojů 
22. Ohodnoťte prosím využívání nástrojů PR, tak, jak odpovídají Vašim potřebám a 
zaměření. Využijte hodnocení jako ve škole (1 - výborné, 5 - špatné) 
- exklusivní námět na novou zprávu 
- tiskové zprávy 
- exklusivní rozhovory, osobní profily 
- detailní materiály a podkladové informace 
- výsledky průzkumů 
- odkazy na zajímavé www stránky 
- tiskové konference a brífinky 
- fotodokumentace jako příloha TZ 
- případové studie 
- prezentace nových produktů a služeb 
- audiovizuální přílohy TZ 
- odborné konference a semináře 
- Facebook 
- Dny otevřených dveří 
23. Sledujete Facebook Vysočina Kraj? (A/N) 

Sociodemografické údaje (nepovinné) 
24. Pohlaví 
25. Věk 
26. Délka novinářské praxe 
27. Nejvyšší dosažené vzdělání 
28. Vzdělání v oboru žurnalistika 

29. Se kterým pracovištěm PR nebo pracovištěm poskytujícím tiskové služby se Vám na 
území Kraje Vysočina dobře pracuje? 


