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smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



Kkova 57, KUJIP018FCHL

Smlouva o dílo
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv z©„ 
smluvních stran podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník'1)

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

Mgr. Theodor Mojžíš
se sídlem: Netušilova 1616/15, 796 01 Prostějov 
IČO: 44049668
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 517144701/0100 
(dále jen „zhotovitel")

Předmět a účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je propagace objednatele a jeho obyvatel oceněných 
Zastupitelstvem Kraje Vysočina za jejich přínos v oblasti vědy, kultury a sportu 
prostřednictvím provedení díla a splněním dalších služeb.

2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo blíže specifikované v čl,
III. této smlouvy, poskytnout objednateli licenci k užití díla a plnit další služby za 
podmínek stanovených touto smlouvou, a závazek objednatele za řádně a včas 
provedené dílo, poskytnutou licenci a poskytnuté služby zaplatit zhotoviteli odměnu 
uvedenou v čl. IX. odst. 1 této smlouvy.

3. Smluvní strany se zavazují informovat se navzájem o všech skutečnostech, které by 
mohly mít vliv na plnění této smlouvy, a poskytovat druhé straně součinnost 
potřebnou ke splnění účelu této smlouvy.

Dílo

1. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí:

- vytvoření zvukově obrazového (filmového) portrétu jedenácti významných 
osobností Kraje Vysočina, kterým rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina udělit 
cenu Kraje Vysočina (medaile) v listopadu 2018, a kterým budou tato ocenění 
předána na Slavnostním večeru v Horáckém divadle v Jihlavě, každý v rozsahu 2 
minut v elektronické podobě ve formátu DVD Video na společném nosiči DVD v 
počtu 20 ks včetně obalu
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předání mastru díla na kazetě DVCAM

IV.
Povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel předá a objednatel převezme řádně a včas provedené dílo ve 
sjednané době, na sjednaném místě a způsobem dle této smlouvy.

2. Místem plnění je sídlo objednatele (Jihlava, Žižkova 57).

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve vysoké kvalitě.

4. Dílo bude vytvořeno tak, aby jeho řádnému užití nebránila práva třetích
osob. Dílo bude zpracováno v souladu s právními předpisy, které se k němu vztahují.

5. V průběhu prací poskytne zhotovitel objednateli možnost ověřit rozsah a
charakter prováděného díla.

6. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli podklady nutné k vytvoření díla 
do 10ti pracovních dnů po podpisu smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo včetně prokázání splnění 
příslušných zákonných povinností dle čl. Vlil. této smlouvy v termínu do 19.10. 2018. 
Zhotovitel se zavazuje objednateli předat současně dokumenty prokazující splnění 
zákonných povinností podle čl. Vlil. této smlouvy.

V.
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), 
(dále jen „nehmotný statek").

2. Zhotovitel udílí objednateli výhradní licenci k užití nehmotného statku a objednatel 
tuto licenci přijímá. Objednatel není povinen licenci využít. 3 4 5 6 7

3. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi známými způsoby. V rozsahu 
účelu této smlouvy je objednatel oprávněn nehmotný statek dále zpracovávat a 
upravovat. Objednatel je oprávněn pořídit si kopie díla.

4. Objednatel je oprávněn udělit podlicenci k užití nehmotného statku, a to bezúplatně.

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

6. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k nehmotnému statku.

7. Územní rozsah licence je neomezený.

2



VI.
Ochrana osobních údajů

1. Tato smlouva je zároveň smlouvou o zpracování osobních údajů ve smyslu 
ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů"). Zhotovitel má pro účely ochrany osobních údajů 
postavení zpracovatele ve smyslu tohoto nařízení. Objednatel má pro účely ochrany 
osobních údajů postavení správce ve smyslu výše uvedeného nařízení.

2. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem plnění této 
smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen učinit v souladu s platnými právními předpisy dostatečná 
organizační a technická opatření k ochraně osobních údajů.

4. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro 
plnění této smlouvy, za tímto účelem je oprávněn osobní údaje shromažďovat, 
ukládat na nosiče informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou k uplatnění 
práv zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a osobní údaje blokovat či likvidovat.

VII.
Záruky zhotovitele (zpracovatele osobních údajů) o technickém a 

organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů

1. Zhotovitel učiní v souladu s platnými právními předpisy dostatečná organizační 
opatření zabraňující přístupu neoprávněných osob k osobním údajům, zejména 
zajistí, aby osoby zúčastněné na plnění této smlouvy byli v souladu s platnými 
právními předpisy poučeni o povinnosti mlčenlivosti a o možných následcích pro 
případ porušení této povinnosti.

2. Zhotovitel učiní v souladu s platnými právními předpisy technická opatření zabraňující 
přístupu neoprávněných osob k osobním údajům, zejména zajistí, aby:

a) písemnosti a jiné hmotné nosiče informací, které obsahují osobní údaje, byly 
uchovávány pouze v uzamykatelných místnostech;

b) písemnosti a jiné hmotné nosiče informací, které obsahují citlivé údaje, byly 
uchovávány v uzamykatelných skříních umístěných v uzamykatelných místnostech;

c) elektronické datové soubory obsahující osobní údaje byly uchovávány v paměti 
počítače, pouze je-li přístup k takovýmto souborům chráněn heslem a je-li přístup k 
užívání počítače, v jehož paměti jsou tyto soubory umístěny, chráněn heslem.

Vlil.

Další ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je výrobcem zvukově obrazového záznamu 
ve smyslu autorského zákona.
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2. Zhotovitel se dále zavazuje splnit povinnosti, které pro objednatele jako výrobce 
audiovizuálního díla plynou ze zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách 
výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých 
zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Smluvní strany jsou povinny vyvíjet maximální úsilí k předcházení vzniku škod a učinit 
veškerá dostatečná k minimalizaci vzniklých škod.

4. Každá ze smluvních stran odpovídá za škodu, která vznikla druhé smluvní straně 
porušením povinností stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými právními 
předpisy.

IX.

Cena a platební podmínky
1. Cena za provedení díla, včetně odměny za poskytnutí licence a splnění dalších 

povinností, v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy činí na základě dohody smluvních 
stran 191 400 Kč bez DPH, tzn. 231 594 Kč včetně DPH (dále jen „cena"). Cena 
zahrnuje všechny položky nutné k řádnému splnění všech závazků zhotovitele dle 
této smlouvy. Zhotoviteli nebudou hrazeny žádné další náklady, které mu v souvislosti 
s plněním této smlouvy vzniknou.

2. Platba bude provedena ve dvou částech, a to: a) první dílčí platba ve výši 115 797 Kč 
včetně DPH Kč bude provedena objednatelem na účet zhotovitele na základě 
vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností 30 kalendářních dní, který 
zhotovitel vystaví po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami; b) druhá dílčí 
platba ve výši 115 797 Kč včetně DPH bude provedena objednatelem na účet 
zhotovitele na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností 30 
kalendářních dnů, který zhotovitel vystaví po předání a převzetí díla v termínu 
stanoveném v čl. IV. odst. 7 této smlouvy.

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

4. 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
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opravené faktury běží nová lhůta splatnosti. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne 
jejího prokazatelného doručení objednateli.

5. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je den dodání díla v souladu s čl. IV. 
této smlouvy.

6. Objednatel se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti. Dnem splnění platební 
povinnosti se rozumí den odeslání platby fakturované částky z účtu objednatele.

7. 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").

8. 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.

X.
Nabytí vlastnictví

Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

XI.
Sankce

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v 
souladu s čl. VII. této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den 
prodlení. 2 3 4

2. V případě, že zhotovitel neprovede dílo řádně a v termínu stanoveném v čl. IV. této 
smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu 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 5 000 Kč.

3. Zaplacením smluvní pokuty není omezena výše nároku na náhradu škody.

4. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení 
jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.
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5. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna ukončit tuto smlouvu výpovědí, a to i bez 
uvedení důvodů, s výpovědní lhůtou 14 dnů, která počne běžet prvním dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno druhé smluvní 
straně.

XII.
Závěrečná ustanovení a ostatní ujednání

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. 07/17 ze dne 15. 5. 2017.

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. 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. Ivana 
Šteklová, tel.: 724 650 140, e-mail: steklova.i@kr-vysocina.cz..

6. 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.

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

8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a 
svobodné vůle a nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 9

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

V Jihlavě, r1—
2 9 -06- 2018
/ /

VIDEO THED-Mojžfá Theodor
NetuéHova 15, Prostějov 796 01 ®

MUDr. Jiří Bějhouríek
za objednatelé/ /

Mgr. Theodor Mojžíš 
za zhotovitele
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