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Zodpovídá: Příkazce operace: OSH/Šteklová 27.2.2017 / J 

Správce rozpočtu: OE/PeuWkevé 2/ř/y#/^ 27.2.2017 ff/ 
Poznámka: / 
Subjekt (IČO: 28786327), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: morkusova, datum ověření: 27.02.2017 13:55:27): 

Smlouva o distribuci osvětového materiálu "Nebezpečný oxid uhelnatý" 

Rozpočtová skladba: 
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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 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 distribuci osvětového materiálu 
"Nebezpečný oxid uhelnatý" 

uža$ř$iá dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
v <OA'*' předpisů (dále jen „občanský zákoník") 

dalších 

Kraj Vysočina 
se sídlem: 
zastoupený: 
IČ: 
bank. spojení: 
číslo účtu: 

Smluvní strany 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje Vysočina 
70890749 
Sberbank CZ, a, s., pobočka Jihlava 
4050005000/6800 

(dále jen „objednatel") 

a 

Direct servis s.r.o. 
se sídlem: Vídeňská 264/120b, Přízřenice, 619 00 Brno 
IČ: 28786327 
zastoupená; Luďkem Šmitákem, jednatelem 
bank. spojení: Raiffeisen Bank 
číslo účtu: 5713687001/5500 

(dále jen „dodavatel") 

II. 
Úvodní ustanovení 

1. Účelem této smlouvy je neadresná distribuce osvětového materiálu "Nebezpečný 
oxid uhelnatý" (dále jen leták) do domácností v rámci Kraje Vysočina, v rozsahu a za 
podmínek dále stanovených touto smlouvou. 

III. 
Předmět plnění 

1. Dodavatel se na základě této smlouvy zavazuje vlastními silami a na vlastní 
nebezpečí provést distribuci letáku a související činnosti (dále také „distribuce" nebo 
„plnění") do domácností v rámci Kraje Vysočina. Přesný popis a počet 
distribuovaného letáku je uveden v Příloze č. 1 - „Specifikace distribuce letáku". 

IV. 
Cena za provedení předmětu plnění 

1. Náklad 166 500 ks - 0.238 Kč/ks + 21 % DPH. 

2. Náklad 47 000 ks prostřednictvím České pošty - 0.285 Kč / ks + 21 % DPH. 



3. Společná klientská kontrola (distribuce vlastní sítí) - 2.000 Kč + DPH 

4. Celková cena za provedení předmětu plnění při celkovém nákladu 213 500 ks je 
sjednaná ve výši 66 577 Kč (slovy šedesát šest tisíc pět set sedmdesát sedm korun 
českých) s DPH. 

V. 
Platební podmínky 

1. Cenu za provedení předmětu plnění ve výši 33 288,50 Kč (50 % celkové ceny) uhradí 
objednatel formou zálohy na základě zálohové faktury, kterou dodavatel vystaví do 10 
dnů od podpisu této smlouvy (splatnost zálohové faktury bude stanovena do 21ti dnů 
od vystavení zálohové faktury). Zbývající část ceny díla - 33 288,50 Kč (50 % celkové 
ceny) - objednatel dodavateli uhradí na základě faktury, kterou vystaví dodavatel v 
den, kdy bylo 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 
dodavateli s tím, že ode dne doručení opravené faktury běží nová lhůta splatnosti. 
Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. 

2. Objednatel uhradí částku bezhotovostním převodem na účet dodavatele. Závazek 
úhrady se považuje za dodržený, je-li poslední den splatnosti vyúčtovaná částka 
odeslána na účet dodavatele. 

VI. 
Kontrola distribuce 

1. Kontrola distribuce bude provedena za účasti obou smluvních stran dle platné 
metodiky kontroly (příloha této smlouvy č. 2), nejpozději však do 48 hodin od 
posledního dne ukončení distribuce. 

VII. 
Sankční ujednání 

1. Za každé jednotlivé porušení této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat dodavateli 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč. 

2. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené dodavatelem 
v souladu s čl. V této smlouvy je dodavatel 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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Vlil. 
Jiná ujednání 

1. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, poruší-li dodavatel tuto smlouvu 
zvlášť závažným způsobem. Za zvlášť závažný způsob porušení smlouvy je myšlena 
zejména situace, kdy: 
a) dodavatel neprovede předmět plnění způsobem stanoveným v této smlouvě, 
b) dodavatel bez předchozího písemného souhlasu objednatele pověří zajištěním 
činnosti ve smyslu této smlouvy jinou osobu. 

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno na adresu 
dodavatele. Účinky odstoupení nastávají okamžikem jeho doručení dodavateli. 

4. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním 
této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu ze strany dodavatele. Výpovědní doba 
činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení 
výpovědi doručeno dodavateli. 

IX. 
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 dodavatele 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 dodavatel 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. Dodavatel 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 dodavatele ve věcech souvisejících s touto smlouvou je: Luděk 
Šmiták, tel. +420602448861, e-mail: info@directservis.cz 

7. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - „Specifikace distribuce letáku". 

8. 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. 

mailto:cech.z@kr-vysocina.cz


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

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

11. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 
dodavatel. 

V Jihlavě, dne 
- 'L.SLoi^j 

MUDr. Jiří Běh 
hejtman kraje 

/jzKova b/ 

mmm 
Vídeňská 120b, 619 00 Brno 

tel./fax: 547 122 150 
DIC: C228786327 © 

Luděk Šmiták 
jednatel 
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Příloha č. 1 - specifikace distribuce letáku 

Předmětem zakázky je: 

Distribuce osvětového materiálu "Nebezpečný oxid uhelnatý" - leták formátu A4, přeložený 
na půl na formát A5, váha do 10 g, v celkovém nákladu 213 500 ks. 

Upřesnění způsobu distribuce: 

Distribuce v nákladu 166 500 ks bude provedena prostřednictvím dodavatele v období 
od 20. 3. do 22. 3. 2017. 
Leták dodá objednatel (resp. tiskárna objednatele - Jiprint s.r.o.) dodavateli nejpozději 
do 14. 3, 2017 na adresu: 

IN-TIME 
Logistický areái Pointpark Praha D8, Hala DC02 
Kontakt: 724 240 408 
Provozní doba skladu: 8:00 -16:00 hod. 

Distribuce v nákladu 47 000 ks bude provedena prostřednictvím dodavatele v období 
od 20. 3. do 23. 3. 2017. 
Leták dodá objednatel (resp. tiskárna objednatele - Jiprint s.r.o.) dodavateli nejpozději 
do 14. 3. 2017 na adresu: 

A.L.L.production, s.r.o. 
Ve Žlíbku 1800/77 
Hala A7 
193 00 Praha 9 
Tel: 773 554 544 



Příloha smlouw č.2 DIRECT SERVIS 

METODIKA PRO KONTROLY NEADRESNÉ DISTRIBUCE 

I. Časy zahájení, sraz, podklady ke kontrole 

• Začátek kontroly v 11:00 na předem stanoveném místě. Místo setkání je klient povinen stanovit 
nejpozději 2 hodiny před začátkem kontroly. 

• Nedojde-li do 15 minut od dohodnutého času k setkání obou stran, kontaktuje čekající strana 
zpožděnou. Po dalších 15 minutách čekání (tzn, po 30 minutách od dohodnutého času srazu) začne 
čekající strana kontrolu samostatně. Druhá strana se může během kontroly připojit. 

• Všechna zjištění získaná bez přítomnosti opožděné strany jsou brány jako nezpochybnitelná a 
opožděná strana tyto bez výhrad akceptuje. 

• Při setkání si obě strany potvrdí, že mají k dispozici všechny podklady ke kontrole (viz následující 
body). Případné nedostatky musí být vyřešeny před zahájením kontroly. 

• Zástupce distributora má u sebe v tištěné podobě distribuční plán kontrolované zakázky na úroveň 
kontrolované pobočky klienta, mapové podklady, 2x kontrolní list, seznam nezanesených (= 
nedostupných) vchodů, seznam nezanesených vykládek nebo okrsků a originální vzorek 
kontrolovaného letáku. 

• Zástupce distributora bude mít k dispozici automobil, pouze pokud je tento požadavek specifikován 
ve smluvních podmínkách s klientem. 

• Pokud jedna nebo druhá strana není vybavena výše uvedenými podklady nebo zjistí rozpor mezi 
uvedenými podklady, informují o této skutečnosti obě strany svůj nadřízený orgán a požádají o 
instrukce. 

II. Rozsah kontroly, výběr míst ke kontrole, časové podmínky kontroly 

• Rozsah jedné kontroly je max. 30 výsledných měření (řádků) s rozdělením na max.5 sektorů. 
V rámci jednoho sektoru bude provedeno 6 výsledná kontrolní měření (řádky). 

• Časový rozsah jedné kontroly je maximálně 3 hodin. Časový rozsah kontroly na jedné vykládce je 
maximálně 30 minut. V rámci jedné kontroly může být najeto maximálně 100 km. Na přejezdy mezi 
sektory je určen časový limit 20 minut. Tento časový limit nemá vliv na stanovený časový rozsah 
kontroly v jednom sektoru. 

• Klient nebo jeho zástupce vybírá oblast ke kontrole. Konkrétní kontrolované sektory v dané oblasti 
budou vybírány 50/50, Klientem nebo jeho zástupcem a Distributorem nebo jeho zástupcem tak, 
aby bylo možné dodržet časové podmínky kontroly s minimálním nájezdem kilometrů. 

• Po stanovení všech sektorů ke kontrole začíná vlastní kontrola společným odjezdem do prvního 
z vybraných sektorů. 

• Při zahájení kontroly v každém sektoru stanoví zástupci obou stran společně časovou hranici, kdy 
bude kontrola ukončena. 

• Předmětem kontroly nesmí být oblasti uvedené v seznamu nezanesených sektorů nebo okrsků. 
• Nestihne-li se za stanovený časový limit zkontrolovat požadovaný počet výsledných měření, bude do 

zbylých řádků napsána věta „nedokončeno z důvodu překročení časového limitu 30 minuť a 
kontrola pokračuje na dalším vybraném sektoru. 

III. Výběr kontrolovaných bodů v rámci sektoru 



• Kontrolovaný bod je v rámci okrsku buď konkrétní obytný dům o více bytových jednotkách, nebo 
několik RD vedle sebe. 

• Kontrola nemůže být provedena na adresách a v domácnostech, které odmítají distribuci reklamních 
nebo propagačních materiálů a toto mají na schránce zřetelně uvedeno (schránka nebo vchod je 
označen „Ne reklama" apod.). Předmětem kontroly nemohou být adresy firem a jejich schránky. 

• Kontrolované body v rámci okrsku jsou vybírané střídavě klientem (nebo jeho zástupcem) a 
zástupcem distributora přičemž po výběru kontrolního bodu jednou stranou má právo na výběr 
kontrolního bodu strana druhá. Tento princip se dále opakuje v průběhu celé kontroly. Kontrolní 
body budou vybírané s ohledem na co největší plošný rozsah kontroly a s ohledem na časový limit 
kontroly tak, aby bylo možné objektivně zjistit skutečný stav distribuce. Plošným rozsahem kontroly 
však není myšlena kontrola vtzv. extrémních bodech (extrémní bod = osamocené a špatně 
přístupné domy apod.). Předmětem kontroly nemohou být konkrétní adresné body. 

• Při dosažení časové hranice musí být dodělán (dokontrolován) aktuální kontrolovaný bod, nelze 
nechat rozepsaný řádek bez stanovení výsledného měření. 

• Kontrola pokračuje na dalším vybraném sektoru, pro který je opět stanovena mezní časová hranice. 

IV. Dotazování a určení výsledku v kontrolovaném bodu 

• U každého kontrolovaného bodu musí být zkontrolováno, zda není daná adresa v databázi tzv. 
nedostupných vchodů. Pokud je daná adresa v databázi nalezena, tento bod nelze kontrolovat a ke 
kontrole je vybrán nejbližší další adresný bod. 

• Pokud je adresný bod v databázi nezanesených, ale přitom se jedná o RD nebo obytný dům se 
schránkami na vnější straně domu, musí být tento rozpor zaznamenán na zadní stranu kontrolního 
listu. Kontrolní dotazy zde nejsou pokládány. 

• V každém kontrolovaném bodě se napřed provádí vizuální kontrola. Pokud je leták fyzicky ve 
schránce nebo na místě určeném pro doručování reklamních letáků (police, drátěný stojan, ... ) 
nebo jsou letáky nalezeny jednotlivě v krabici, kam lidé odkládají letáky k likvidaci, dotazy na 
doručení zde nejsou pokládány, toto se pokládá za fyzické doložení provedení distribuce (F). 

• Jestliže není leták nalezen, jsou v kontrolovaném místě pokládány dotazy. U obytných domů 
vybavených fungujícím intercomem, je tento přednostně využíván k dotazování. 

• Absence intercomu či jeho porucha nejsou důvodem k výběru jiného místa. Pokud lze do domu 
vstoupit, jsou obyvatelé dotazováni po zazvonění u jednotlivých domácností. 

• Dotazování provádí zástupce distribuční společnosti, klient nebo jeho zástupce dohlíží na správnost 
pokládání otázky, a pokud je otázka špatně položena, může otázku korigovat. 

• Otázka musí být pokládána v tomto smyslu: „....dostali jste prosím v posledních dvou 
dnech leták (NÁZEV LETÁKU)?", v případě vizuálního kontaktu s osloveným „....dostali 
jste prosím tento týden (uvede dny distribuce) tento leták (NÁZEV LETÁKU) 
(dotázanému je leták ukázán). 

• V žádném případě nesmí být otázky pokládány ve smyslu: „...dostáváte prosím leták (NÁZEV 
LETÁKU)?" Dotaz musí být směrován k aktuálnímu letáku, který je předmětem kontroly. 

• Uznána a zapsána je pouze jednoznačná odpověď: „ANO", „Určitě ANO" a „NE", „NEDOSTAL(A)". 
• Nejednoznačné odpovědi typu: „Asi ano", „možná ano", „asi ne", „nejspíše ne", „nám chodí letáků", 

apod., nejsou uznány. Pokud dotazovaný v průběhu komunikace změní odpověď za „Ano" na „Ne", 
je toto vyhodnoceno jako nejednoznačná odpověď. 

• Věk dotazovaných, případně duševní stav oslovených je brán v potaz pouze tehdy, pokud se 
shodnou obě strany. V opačném případě je jednoznačná odpověď obou typů (ANO i NE) zapsána, 
bez zpochybňování. L 



Direct servis s.r.o. se sídlem: Vídeňská 120B, 619 00 Brno. IČO: 28786327, DIČ: CZ28786327 
Společnost je zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 68384 
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průběžně a trvale na správnost zápisu. 

• Není-li ve vybraném obytném domě možné získat potřebný počet odpovědí, pokračuje dotazování 
v nejbližším možném domě tak, že se všechny dotazy sčítají a vyhodnocují společně. Např. 
v prvním domě bude první odpověď ANO, druhé NE a další jednoznačné odpovědi nelze získat, 
získá se třetí odpověď v nejbližším domě a do daného řádku se napíše nejen další číslo popisné, ale 
i třetí odpověď. Oba domy jsou společně vyhodnoceny jako jeden kontrolovaný bod (jsou 
v jednom řádku). 

• Výsledné hodnocené kontrolovaného bodu se určuje podle této tabulky: 

1. dotaz 2. dotaz 3. dotaz Výsledek 
ANO ANO není třeba ANO 
NE ANO ANO ANO 
ANO NE ANO ANO 
NE NE není třeba NE 
ANO* NE NE ANO 
NE ANO* NE ANO 

• * = v případě, že dotázaný řekne ANO a ukáže leták fyzicky, je výsledné hodnocení 
kontrolovaného bodu ANO, další dotazy se nepokládají. 

• TIP: Jestliže obyvatel obytného domu oslovený přes intercom odpoví zcela jednoznačně ve 
smyslu: „ANO, mám ho tu" či podobně, může být požádán, aby popsal obsah první strany. Jestliže 
jeho popis odpovídá obsahu aktuálního letáku, je toto uznáno jako fyzické doložení (postupuje se 
dle předchozího bodu). Pokud se však jedná o leták z předchozího týdne či starší (popis 
neodpovídá), tento dotaz se nepočítá a je zapotřebí zeptat se někoho dalšího. 

V. Kontrolní list a výpočet konečného výsledku 

• Kontrolní listu je součástí přílohy k této metodice. 
• Zápis musí obsahovat všechny předepsané informace zapsané co nejvíce čitelně. 
• Za nepříznivých povětrnostních podmínek lze zapisovat tzv. nanečisto s tím, že se na konci 

kontrolní list za účasti obou stran před podepsáním přepíše. 
• Celkový výsledek se počítá takto: Počet ANO ve sloupci (Výsledek / celkový počet vyplněných 

řádků) * 100. Výsledek je matematicky zaokrouhlen na celá procenta. 
• Bez výpočtu výsledku a podpisu obou stran nesmí být kontrola ukončena. 
• Při ukončení kontroly na pobočce klienta potvrdí klient nebo osoba jím pověřená svým 

podpisem výsledek kontroly, případně dodá razítko dané provozovny. 
• Tímto aktem kontrola končí. 

VI. Mimořádné situace a závěrečná ustanovení 

Nastane-li během kontroly mimořádná situace či případný spor v situaci, pro které není v této 
metodice stanoveno pravidlo, kontaktují obě strany telefonicky své nadřízené. 
Telefonáty probíhají za účasti druhé strany, je nepřípustné odbíhaní stranou. Toto se považuje 
za porušení pravidel pro společnou kontrolu 
Čas pro telefonování a čekání na případné instrukc 
jednotlivých sektorů se musí o tuto dobu prodloužit 

se nepočítá do kontroly, čas pro kontrolu 



Obě strany vycházejí z faktu, že tato kontrola je společná a veškerá s kontrolou související 
činnost, dotazování, hledání letáků, apod. musí být prováděna společně. 
Právo na diktafon (dle vlastního uvážení) má jak klient nebo jeho zástupce tak zaměstnanec 
distribuční společnosti. 
O diktafonu musí být vždy informována druhá strana s tím, že diktafon je umístěn (i kvůli 
osloveným zákazníkům) v kapse, není držen v ruce, předkládán před hovořícího, apod. 
Případné spory a nesrovnalosti mohou být ad post vyhodnoceny společným poslechem 
nahrávky s tím, že nahrávka musí být celistvá se záznamem celé kontroly. Účelově pořízené 
výseče druhá strana automaticky odmítá a neuznává. 


