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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")

Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: 
zastoupený:
IČO:
bank. spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „objednatel")

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

a

FIBOX, s.r.o.
se sídlem:
IČ:
zastoupená: 
bank. spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel")

Průmyslová 159, Jejkov, 674 01 Třebíč 
60707666
Ing. Františkem Fialou, jednatelem 
WSPK Třebič 
9500010011/7940

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajistit příležitostné kopírovací služby pro potřeby Krajského úřadu 
Kraje Vysočina.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provádět kopírovací služby v tomto rozsahu:
převzetí podkladů pro zpracování díla od objednavatele (v sídle Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, Jihlava),

- zhotovení kopií z originálu v požadovaném množství a třídění, 
perforování kopií dvěma standardními děrami na hřbetu, 
vložení roztříděných materiálů do jednobarevných rychlovazačů z PVC, 
předání zkompletovaných materiálů objednavateli (v sídle Kraje Vysočina, Žižkova 
57, Jihlava)

(dále jen „dílo")
a objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla zhotoviteli sjednanou cenu.

IV.
Povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli zadání díla formou objednávky 
s předstihem alespoň 24 hodin před požadovaným termínem dodání. Objednávka
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bude obsahovat: požadovaný počet kopií, požadovaný termín dodání, celkovou cenu 
vypočtenou dle cen uvedených v čl. V této smlouvy, případně další speciální 
technické požadavky.

2. Objednatel se zavazuje dodat zhotoviteli originál pro kopírování v dohodnuté kvalitě.

3. Zhotovitel je povinen provést dílo podle pokynů a podkladů dohodnutých 
s objednatelem formou objednávky ve smyslu čl. IV odst. 1 této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen činit veškeré kroky k naplnění účelu této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje dodat hotové dílo v odpovídající kvalitě v termínu označeném 
v objednávce jako termín dodání. Později dodané dílo není objednatel povinen převzít 
a zaplatit.

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

7. Zhotovitel přebírá podklady pro zpracování díla od objednatele a předává dílo 
objednateli zpravidla v sídle objednatele uvedeném v záhlaví této smlouvy.

V.
Cena a způsob placení

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

Položka Jednotková cena 
bez DPH v Kč

Jednotková cena 
včetně DPH v Kč

A4 1/0 perforace 2 otvory 
(jedna kopie A4 perforovaná dvěma 
standardními děrami na hřbetu, 
nebarevná, jednostranná - označeni A4 
1/0)

0,6 0,726

A4 1/1 perforace 2 otvory 
(jedna kopie A4 perforovaná dvěma 
standardními děrami na hřbetu, 
nebarevná, oboustranná - označení A4
1/1)

0,88 1,0648

A4 4/0 perforace 2 otvory 
(jedna kopie A4 perforovaná dvěma 
standardními děrami na hřbetu, barevná, 
jednostranná - označení A4 4/0)

2,12 2,5652

A4 4/4 perforace 2 otvory 
(jedna kopie A4 perforovaná dvěma 
standardními děrami na hřbetu, barevná, 
oboustranná - označení A4 4/4)

3,68 4,4528

A3 1/0 perforace 2 otvory 
(jedna kopie A3 perforovaná dvěma 
standardními děrami na hřbetu, 
nebarevná, jednostranná - označení A3
1/0)

0,84 1,0164

A3 1/1 perforace 2 otvory 
(jedna kopie A3 perforovaná dvěma 
standardními děrami na hřbetu,

1,28 1,5488
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nebarevná, oboustranná - označení A3
1/1)
Vložení materiálu do 1 rychlovazače 
(rychlovazač jednobarevný z PVC) 2,00 2,42

Převzetí podkladů pro zpracování díla 
zhotovitelem od objednavatele 
(zpravidla na adrese sídla Kraje 
Vysočina)

150 181,50

Předání díla zhotovitelem objednateli 
(zpravidla na adrese sídla Kraje 
Vysočina)

150 181,50

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.

4. Cenu uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem po převzetí plnění 
objednatelem za skutečně provedené služby. 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 opraveně 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.

VI.
Sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s dodáním díla je objednatel, s výjimkou, kdy od 
smlouvy odstoupí podle Čl. VII. odst. 4 této smlouvy, oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dle článku V. odst. 1 této smlouvy za každou i 
započatou hodinu prodlení.
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2. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem 
v souladu s čl. V 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.

VII.
Trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.

2. Účinnost 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 může od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel opakovaně neplní povinnosti 
stanovené mu obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou. 
Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné 
vyhotovení odstoupení prokazatelně doručeno druhé smluvní straně.

Vlil.
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 ze dne 15. 5. 2017, č. 07/17.

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. Kontaktní osobou objednatele ve věcech souvisejících s touto smlouvou je Ing. Ivana 
Šteklová, tel.: 564 602 128, e-mail: steklova.i@kr-vysocina.cz.

6. Kontaktní osobou zhotovitele ve věcech souvisejících s touto smlouvou je: Ing. 
František Fiala, tel. 608 438 730, e-mail: fr.fiala@fibox.cz.

7. Vztahy touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

8. Tuto smlouvu lze měnit jen formou písemného dodatku podepsaného oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.
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9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a 
svobodné vůle a nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

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

V Jihlavě, dne 2 1 *10- 2019

objednatel/ / zhotoviter-
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