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Smlouva o dílo

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

1. , , n ; .n
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, člen Rady Kraje Vysočina 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava
č. ú.: 4050005000/6800

technický zástupce: Ing. Jitka Meruňková
tel.: 564 602 365
e-mail: merunkova.j@kr-vysocina.cz 

(dále jen „objednatel")

a

Ing. Jaroslav Tomšů
se sídlem:
IČO:
bankovní spojení:

Čechtická 131, 394 26 Lukavec 
68528442
Komerční banka, a. s.

č. ú.: 78-1412120257/0100

technický zástupce: Ing. Jaroslav Tomšů
tel.: +420 774 848 668

e-mail: iaroslav.tomsu@volny.cz

plátce DPH: ANO

(dále jen „zhotovitel")

II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zajistit a zrealizovat pro 
objednatele akci k podpoře zájmu mladé generace o studium zemědělských oborů, 
která bude zaměřena na představení aktivit spojených s moderní zemědělskou 
výrobou s cílem rozšířit znalosti o zemědělském hospodářství, posilovat vztah mladé 
generace ke krajině a nenásilně ji tak motivovat k volbě povolání v odvětvích 
zemědělství (dále jen „akce"). Akce bude zrealizována v rozsahu a za podmínek 
touto smlouvou dále stanovených.



2. Zhotovitel akci uvedenou včl. II. odst. 1 této smlouvy komplexně zajistí a zrealizuje 
uspořádáním dílčích částí 5 exkurzí v jednotlivých okresech Kraje Vysočina celkem 
pro cca 350 žáků z II. stupně základních škol v rozsahu:

- vybere a dohodne s pěti zemědělskými podniky v jednotlivých okresech 
Kraje Vysočina exkurze pro žáky a termíny jejich konání,

- exkurze budou zaměřeny na agrotechniku, živočišnou výrobu a 
zemědělskou techniku, budou zahrnovat návštěvu zemědělského podniku 
(venkovní ukázku) a prezentaci v přednáškové místnosti,

- zajistí přednáškovou místnost, výpočetní a promítací techniku pro 
prezentaci a promítání v místnosti, dopravu žáků ze základní školy do 
zemědělského podniku a zpět, občerstvení pro žáky,

- zajistí veškeré další technické a organizační záležitosti spojené s realizací 
akce.

Místo a doba plnění

1. Akce bude zrealizována ve všech pěti okresech Kraje Vysočina v zemědělských 
podnicích dle výběru zhotovitele.

2. Akce bude zahájena po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a ukončena 
nejpozději do 30. 11. 2019.

IV.
Cena a platební podmínky

1. Cena za řádně poskytnuté plnění dle předmětu této smlouvy činí na základě dohody 
smluvních stran maximálně 190 000,- Kč (slovy sto devadesát tisíc korun českých) 
včetně DPH (dále jen „cena") a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související 
s plněním dle této smlouvy.

2. Cena uvedená v čl. IV. odst. 1 této smlouvy je konečná a nejvýše přípustná a je 
možno ji překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH, a to o částku odpovídající 
zvýšení DPH.

3. Pokud zhotovitel neposkytne plnění v rozsahu a kvalitě stanovené v této smlouvě, je 
objednatel oprávněn cenu úměrně snížit.

4. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Účet zhotovitele uvedený v čl. I. 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“). V případě, 
že v době platby tento účet nebude zveřejněn u správce daně, zaplatí objednatel 
cenu na jiný účet zhotovitele, který bude zveřejněn v souladu s § 109 odst. 2 písm. c) 
zákona o DPH.

5. Cena bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystaveníé zhotovitelem a 
doručené objednateli nejpozději do 10 dnů po ukončení celé akce. Faktura musí 
obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákona o DPH. K faktuře budou jako přílohy 
doloženy prezenční listiny jednotlivých exkurzí a celkové vyčíslení výdajů na 
jednotlivé exkurze.

6. Faktura je Splatná do 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli.



7. Fakturu, která nebude obsahovat uvedené náležitosti, nebo budou uvedeny 
nesprávně či neúplně, nebo budou chybět přílohy dle čl. IV. odst. 5 této smlouvy, je 
objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli. Při nezaplacení takto vystavené a doručené 
faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Po doručení řádně opravené či 
doplněné faktury počíná běžet znovu sjednaná lhůta splatnosti.

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 
objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. 
Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části 
nákladů za akci rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

V.
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele písemně nebo prostřednictvím e-mailu 
o realizaci jednotlivých exkurzí, a to nejméně 5 dnů před jejich konáním.

2. Zhotovitel bude písemně nebo prostřednictvím e-mailu informovat objednatele o 
skutečnostech majících vliv na plnění jeho závazků dle této smlouvy, a to neprodleně, 
tj. nejpozději do následujícího pracovního dne poté, kdy příslušná skutečnost nastane 
nebo poskytovatel zjistí, že by mohla nastat.

3. Zhotovitel je povinen na základě předchozí písemné nebo e-mailové výzvy 
objednatele umožnit mu kontrolu plnění předmětu této smlouvy.

VI.
Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit za řádně dokončené plnění cenu dle 
článku IV. odst. 1 této smlouvy za podmínek v čl. IV. stanovených.

2. Zjistí-li objednatel nedostatky při zajišťování akce, je oprávněn vyzvat zhotovitele 
k jejich odstranění.

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění předmětu této smlouvy.

4. Jakékoliv změny díla musí být sjednány písemně formou dodatku ktéto smlouvě. 
V závislosti na rozsahu a charakteru změny díla budou dohodou smluvních stran 
upraveny termíny plnění, cena, platební podmínky a součinnost Objednatele.

Vil.
Povinnosti obou smluvních stran

1. Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení plnění dle této smlouvy.

2. Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla 
znemožnit nebo ztížit dosažení plnění dle této smlouvy. Dále je každá ze smluvních 
stran povinna se zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo být v rozporu se zájmy 
druhé smluvní strany.

3. Veškerá písemná komunikace mezi smluvními stranami ve věcech plnění této 
smlouvy bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob (technických zástupců) ve 
věcech technických uvedených v článku 1 této smlouvy.

4. Techničtí zástupci Objednatele a Zhotovitele uvedení v článku 1 této smlouvy 
projednávají záležitosti související s realizací díla, dohlížejí na realizaci díla dle této 
smlouvy, zejména předávají a přijímají informace, podklady, jakož i výsledky plnění.



Vlil.
Licence

1. Tento článek se uplatní tehdy, vznikne-li při plnění této smlouvy dílo, jež je dílem ve 
smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „autorské dílo“).

2. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy v souladu s § 2358 a násl. 
občanského zákoníku výhradní licenci k užití autorského díla ke všem známým 
způsobům užití a na dobu trávní majetkových autorských práv kdílu. Odměna za 
poskytnutí licence je zcela zahrnuta do ceny uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

IX.
Trvání smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu této smlouvy do 
30.12.2019.

2. Před uplatněním doby, na kterou byla smlouva uzavřena, lze tuto smlouvu ukončit na 
základě písemné dohody smluvních stran podepsané oprávněnými zástupci 
smluvních stran.

X.
Odstoupení od smlouvy, smluvní pokuty

1. Zjistí-li objednatel při kontrole plnění předmětu smlouvy, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla 
řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu 
poskytnuté, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení nabývá 
účinnosti dnem doručení jeho písemného vyhotovení zhotoviteli.

2. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny, a to a každý, i započatý den 
prodlení.

XI.
Ostatní ustanovení

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

2. 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 zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), splní objednatel.

3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. V případě vzniku sporů, budou tyto řešeny 
přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran.

4. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými 
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5. 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. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím



osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným 
účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 
ze smluvních stran obdrží po jednom.

7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých 
údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční 
podpisy.

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

v.... HMMš. 22, co. :nig 26, 08. 2019
dne V Jihlavě dne

za zhotovitele 
Ing. Jaroslav Tomšů

ffi

z:
Ing. Bc. Martin Hysk>


