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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

KLEINWÁCHTER holding s.r.o.
se sídlem: Čajkovského 1511,738 01 Frýdek-Místek 
IČ: 05539528
zastoupená: Josefem Kleinwáchterem a Janem Kleinwáchterem, jednateli 
bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Frýdek-Místek 
číslo účtu: 101243781/0100

(dále jen „zhotovitel")

Účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je zabezpečit vydávání a distribuci Věstníku právních předpisů Kraje 
Vysočina dle § 8 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o krajích") a poskytování metodické a odborné pomoci obcím dle 
§ 67 odst. 1 písm. c) zákona o krajích prostřednictvím vydávání Zpravodaje Krajského 
úřadu Kraje Vysočina.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo blíže specifikované v čl. IV této smlouvy a objednatel 
se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla zhotoviteli sjednanou cenu.
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IV.

Předmět díla

1. Předmětem díla ie výroba a distribuce Zpravodaje Krajského úřadu Kraje Vysočina blíže 
specifikovaného v čl. IV odst. 2 této smlouvy (dále jen „Zpravodaj11) a výroba a distribuce 
Věstníku právních předpisů Kraje Vysočina blíže specifikovaného včl. IV odst. 3 této 
smlouvy (dále jen „Věstník11).

2. Zpravodaj

Náklad 1 600 ks
Formát A4
Rozsah variantně 4-28 stran (tzn. 4,8, 12,16, 20)
Barevnost 2+2 (černá + modrá Pantone 2945 C)
Papír 80 g BO
Vazba variantně bez vazby, V1
Periodicita zpravidla měsíčník
Balení folie čirá
Adresování štítkem
Distribuce tisková zásilka, Česká pošta, s. p.

3. Věstník
Náklad 800 ks
Formát A4
Rozsah variantně
Barevnost jednobarevný (černá)
Papír 60 g recykl (a to i v případě obálky - titulní strany)
Vazba variantně bez vazby, V1
Periodicita podle potřeby
Balení folie čirá
Adresování štítkem
Distribuce tisková zásilka, Česká pošta, s. p.

4. Dílem je dále provádění prací, jež s vytvořením předmětu díla a jeho distribucí souvisí, 
zejména:

» hrubá sazba
a zapracování první korektury dodané zadavatelem a úprava a doplnění sazby dle 

potřeby, kompletace stránek
® zapracování případné druhé korektury, finální sazba s nutností odsouhlasení 

zadavatelem
• předtisková příprava
• tisk
• vazba
• zabalení do plastové folie
» oštítkování štítkem s adresou 
» odeslání prostřednictvím České pošty, s. p.
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v.
Povinnosti smluvních stran

1. Objednatel předá zhotoviteli podklady pro hrubou sazbu v elektronické podobě ve formě 
souboru DOC včetně základních instrukcí o předmětu díla (dále jen „podklady") společně 
s objednávkou, ve které uvede náklad, formát, rozsah a vazbu (dále jen „objednávka").

2. Zhotovitel předá objednateli předmět díla ke korekturám ve formě souboru INDD (sbalený) a 
následně návrh korektury a úpravy sazby ze strany objednatele zapracuje. Po konečném 
schválení objednatel předá zhotoviteli podklady pro tisk ve formě souboru PDF. Termíny a 
jednotlivé fáze předání předmětu díla - Zpravodaj - ke korekturám jsou stanoveny 
objednatelem v termínovém kalendáři v Příloze č. 1 této smlouvy. Termíny a jednotlivé fáze 
předání předmětu díla - Věstník - stanoví objednatel přiměřeně s ohledem na rozsah 
prováděného díla.

3. Zhotovitel je povinen provést dílo podle pokynů a podkladů předaných objednatelem.

4. Objednatel poskytne zhotoviteli databázi - adresář kontaktů, na které bude zhotovitel 
distribuovat předmět díla. Tato databáze bude mít formu tabulky v tabulkovém procesoru 
Excel. Zhotovitel se zavazuje používat pro účely distribuce výhradně databázi - adresář 
kontaktů dodaný objednatelem. Zhotovitel se zavazuje tuto databázi aktualizovat neprodleně 
po dodání aktualizovaných dat objednatelem.

5. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele bez zbytečného odkladu o změně doručovací 
adresy kontaktní osoby uvedené v čl. XII. odst. 6 této smlouvy.

6. Objednatel řádně a včas provedené dílo převezme a zaplatí zhotoviteli cenu stanovenou v čl. 
VII této smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje udržovat v tajnosti dokumentaci a další informace, které se dozvěděl 
v souvislosti s touto smlouvou a prováděním díla.

VI.

Doba plnění
1. Doba plnění se sjednává ve prospěch objednatele.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s objednávkou.

3. V případě, že objednatel nedodrží termín předání podkladů, který uvedl 
v objednávce, prodlužuje se termín předání předmětu díla ke korekturám a termín 
dokončení distribuce, jež byly uvedeny v objednávce, o dobu, po kterou byl objednatel 
v prodlení s předáním podkladů, pokud není v objednávce uvedeno jinak po předchozí 
společné konzultaci smluvních stran.
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VII.

Cena a způsob placení

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

Zpravodaj

Položka Cena za 1 ks v Kč
bez DPH

Sazba DPH
v%

DPH vyjádřené
v Kč

Cena za 1 ks v Kč
včetně DPH

1 výtisk Zpravodaje při rozsahu 4 
strany, bez vazby

11,75 Kč 15 1,7625 Kč 13,5125 Kč

1 výtisk Zpravodaje při rozsahu 8 stran, 
vazba VI

13,31 Kč 15 1,9965 Kč 15,3065 Kč

1 výtisk Zpravodaje při rozsahu 12 
stran, vazba VI

14,77 Kč 15 2,2155 Kč 16,9855 Kč

1 výtisk Zpravodaje při rozsahu 16 
stran, vazba VI

16,02 Kč 15 2,403 Kč 18,423 Kč

1 výtisk Zpravodaje při rozsahu 20 
stran, vazba VI

16,95 Kč 15 2,5425 Kč 19,4925 Kč

1 výtisk Zpravodaje při rozsahu 24 
stran, vazba VI

17,30 Kč 15 2,595 Kč 19,895 Kč

1 výtisk Zpravodaje při rozsahu 28 
stran, vazba VI

18,90 Kč 15 2,835 Kč 21,735 Kč

Věstník

1 výtisk Věstníku při rozsahu 2 strany, 
bez vazby

9,80 Kč 21 2,058 Kč 11,858 Kč

1 výtisk Věstníku při rozsahu 4 strany, 
bez vazby

11,65 Kč 21 2,4465 Kč 14,0965 Kč

1 výtisk Věstníku při rozsahu 8 stran, 
vazba VI

12,80 Kč 21 2,688 Kč 15,488 Kč

1 výtisk Věstníku při rozsahu 12 stran, 
vazba VI

14,- Kč 21 2,94 Kč 16,94 Kč

1 výtisk Věstníku při rozsahu 16 stran, 
vazba VI

15,10 Kč 21 3,171 Kč 18,271 Kč

1 výtisk Věstníku při rozsahu 20 stran, 
vazba VI

16,30 Kč 21 3,423 Kč 19,723 Kč
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1 výtisk Věstníku při rozsahu 24 stran, 
vazba VI

17,45 Kč 21 3,6645 Kč 21,1145 Kč

1 výtisk Věstníku při rozsahu 28 stran, 
vazba VI

18,55 Kč 21 3,8955 Kč 22,4455 Kč

1 výtisk Věstníku při rozsahu 32 stran, 
vazba VI

19,65 Kč 21 4,1265 Kč 23,7765 K4

1 výtisk Věstníku při rozsahu 36 stran, 
vazba VI

20,60 Kč 21 4,326 Kč 24,926 Kč

1 výtisk Věstníku při rozsahu 40 stran, 
vazba VI

21,70 Kč 21 4,557 Kč 26,257 Kč

1 výtisk Věstníku při rozsahu 44 stran, 
vazba VI

22,80 Kč 21 4,788 Kč 27,588 Kč

1 výtisk Věstníku při rozsahu 48 stran, 
vazba VI

23,90 Kč 21 5,019 Kč 28,919 Kč

1 výtisk Věstníku při rozsahu 52 stran, 
vazba VI

25,- Kč 21 5,25 Kč 30,25 Kč

1 výtisk Věstníku při rozsahu 56 stran, 
vazba VI

26,10 Kč 21 5,481 Kč 31,581 Kč

1 výtisk Věstníku při rozsahu 60 stran, 
vazba VI

27,20 Kč 21 5,712 Kč 32,912 Kč

1 výtisk Věstníku při rozsahu 64 stran, 
bez vazby

28,30 Kč 21 5,943 Kč 34,243 Kč

1 výtisk Věstníku při rozsahu 68 stran, 
vazba VI

29,40 Kč 21 6,174 Kč 35,574 Kč

1 výtisk Věstníku při rozsahu 72 stran, 
vazba VI

30,50 Kč 21 6,405 Kč 36,905 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.
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4. Cenu uhradí objednatel na základě faktury, kterou vystaví zhotovitel v den, kdy byla řádně 
a včas dokončena distribuce každého jednoho vydání Zpravodaje nebo Věstníku. 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.

Vlil.

Nabytí vlastnictví

1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel převzetím díla.

IX.

Ochrana nehmotných statků

1. Tento článek smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jež 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 
statek11).

2. Zhotovitel udílí objednateli výhradní licenci k užití nehmotného statku.

3. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi známému způsoby užití, včetně 
dalšího zpracování.

4. Objednatel je oprávněn udělit podlicenci k užití nehmotného statku.

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.

X.

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. VII 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.

XI.

Trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 11.1.2019 do 10.1.2020

2. Platnost smlouvy lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodu. 
Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začíná běžet den následující po dni, kdy byla písemná 
výpověď prokazatelně doručena druhé smluvní straně.

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

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. 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. Eva 
Neuwirthová, tel.: 564 602 308, mobil: 724 650 161 e-mail: neuwirthova.e@kr-vysocina.cz.

6. Kontaktní osobou zhotovitele ve věcech souvisejících s touto smlouvou je: jméno Josef 
Kleinwáchter, tel. 558 437 147, e-mail: tiskarnaklein@tiskarnaklein.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 - Termínový kalendář pro Zpravodaj.
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 7 -01- 2019 Ve Frýdku-Místku, dne iP. "fJ.

< zhotovitel
Josef Kleinwáchter a Jan Kleinwáchter 

jednatelé6
mm
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Příl°ha č. 1 - Termínový kalendář vydávání Zpravodaje a Věstníku v případě, že bude 
požadováno jeho vydání

VYDÁNÍ

rozeslání témat 
vedoucím 
odborů a 
samostatných 
oddělení KrÚ

termín dodání 
podkladů a 
odeslání ke 
korektuře (13:00)

odeslání
textů k
hrubé sazbě 
(do 13:00)

dodání
hrubé 
sazby a 
rozeslání
autorům
na druhou
korekturu
(13:00)

odeslání
druhé
korektury
ke
zpracování
(13:00)

dodání
hotového
díla,
odsouhlasení
zadavatelem
(13:00) distribuce

ÚNOR 7.1. 14.1. 17.1. 22.1. 25.1. 30.1. 1.2.

BŘEZEN 6.2. 13.2. 18.2. 21.2. 26.2. 28.2. 1.3.

duben 6.3. 13.3. 18.3. 21.3. 26.3. 28.3. 1.4.

KVĚTEN ~1 8.4. 15.4. 18.4. 22.4. 25.4. 29.4. 2.5.

ČERVEN 7.5. 15.5. 20.5. 23.5. 28.5. 30.5. 3.6.

"ČERVENEC 7.6. 14.6. 19.6. 24.6. 27.6. 1.7. 3.7.

SRPEN 8.7. 15.7. 18.7. 23.7. 26.7. 30.7. 1.8.

ZÁŘÍ 7.8. 14.8. 19.8. 22.8. 23.8. 27.8. 30.8.

ŘÍJEN 6.9. 13.9. 17.9. 20.9. 24.9. 26.9. 1.10.

listopad 7.10. 14.10. 17.10. 22.10. 27.10. 30.10. 1.11.

"prosinec 8.11. 15.11. 19.11. 22.11. 26.11. 28.11. 2.12.

"leden

2019 5.12. 11.12. 13.12. 17.12. 19.12. 27.12. 2.1.2020
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