
Kraj Vysočino
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: Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hájkova 42

Smluvní částka: 1) 145000.00

Odpovědný odbor: 2) odbor sekretariátu hejtmana

Podpis zajistit do:

Pracoviště/pracovník Datum Podpis,-i-i
Zpracoval: OSH/Morkusová 3.7.2018

M

Projednáno s: OSH/Šteklová 3.7.2018

Právní kontrola: OSH/Morkusová 3.7.2018
S'.

Předkládá: OSH/Morkusová 3.7.2018 //A/f

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3)

OSH/Šteklová 3.7.2018

Zodpovídá: Příkazce operace: OSH/Šteklová 3.7.2018 ^ i

Správce rozpočtu: OE/Zemanová 3.7.2018
Poznámka:
Subjekt (IČO: 60545976), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: morkusova, datum ověření: 03.07.2018 08:30:01):

výroba a dodání 5000 ks poznámkových bloků

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 145000.00, Datum Od: , Datum do: , Perioda: jednorázově, ODPA: 006113, ORJ: 0000001800, 
ORG:aPOL: 5139 UZ:

1) Použije sej 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")
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Smluvní strany

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

a

Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42
se sídlem: Jihlava, Hálkova 2917/42 
zastoupená: Mgr. Františkem Číhalem, ředitelem 
IČO: 60545976
č.ú.: 0000004050003742/6800 
(dále jen „zhotovitel")

II.
Předmět a účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je zajištění výroby a dodání díla specifikovaného v čl. II. odst. 3 
této smlouvy pro potřeby objednatele.

2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo blíže specifikované 
v čl. II. odst. 3 této smlouvy (dále jen „dílo") a závazek objednatele za řádně a včas 
zhotovené dílo zaplatit cenu uvedenou v čl. V. odst. 1 této smlouvy.

3. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí:
• poznámkový blok - 5 000 ks

Popis: formát A5, 30 listů, linkovaný, tvrdé desky s průvlakem na obyčejnou tužku s 
gumou (tužky budou součástí bloků); grafická podoba dle odsouhlaseného grafického 
návrhu,
cena 29 Kč/kus.

III.
Povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo za podmínek sjednaných dle čl. IV. 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 provedené 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. 1Zhotovitel je povinen zhotovit dílo dle této smlouvy, zajistit standardní zabalení díla a 
zajistit dopravu a vyložení díla v sídle objednatele uvedeném v záhlaví této smlouvy.

IV.
Doba a místo plnění

1. Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.
2. Předání a převzetí díla bude potvrzeno zápisem v dodacím listu, vystaveném 

zhotovitelem. Pokud není dílo dodáno v množství nebo v kvalitě dle této smlouvy, 
není objednatel povinen dílo převzít a zaplatit za něj cenu stanovenou v čl. V. této 
smlouvy.

3. 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, nejpozději však do 5 pracovních 
dnů od jejich zjištění.

4. Dílo je zhotovitel povinen dodat objednateli nejpozději do 30. 8. 2018.

V.
Cena a platební podmínky

1. Celková cena za dílo je stanovena na 145 000 Kč včetně DPH. 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.

2. 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.

3. Cena bude uhrazena po předání a převzetí díla v termínu a způsobem dle čl. IV. 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. 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.

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.
f)’ 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").
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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.

VI.
Předání a převzetí zboží

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

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

3. Vlastnické právo k dílu 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. 
4 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.

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

Vlil.
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 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
f,> 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.
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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. Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro 
zadávání veřejných zakázek č. 07/17 ze dne 15. 5. 2017.

6. Osobou objednatele oprávněnou jednat ve věcech souvisejících s touto smlouvou je 
Ing. Zbyněk Čech, vedoucí oddělení vnějších vtahů, odbor sekretariátu hejtmana, tel. 
564 602 146, e-mail: cech.z@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 2.července 2018

0 9 -07- 2018

MUDr. Jiří Běhounek 
hejtman kraje /

/Jřkňvs , 3 3
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Mgr. František Číhal 
ředitel
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