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Smlouva o dílo i 0
uzavřená na základě § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „ občanský zákoník “)

I.
Smluvní strany KUJIP01B2DK3

Kraj Vysočina
se sídlem: 
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen: 
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č.ú.:
(dále jen „objednatel1)

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana
70890749
CZ70890749
Sberbank CZ, a.s.
4200455534/6800

a

Vysoká škola polytechnická Jihlava
se sídlem:
IČO:
zastoupená: 
bankovní spojení:
č.ú.:
(dále jen „zhotovitel")

Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava 
71226401
prof. MUDr. Václavem Báčou, Ph.D. 
Komerční banka 
86-2735860297/0100

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou objednateli zavazuje, že pro něj ve sjednané době a za 
sjednaných podmínek zrealizuje analýzu klientely sociálních pracovníků na obcích v Kraji 
Vysočina s akcentem na dlouhodobé klienty v rámci projektu „Aplikace inovativních 
postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina, 
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015546".

2. Realizací analýzy se rozumí:
a) Kvantitativní výzkum - statistické vyhodnocení vzorku klientů sociální práce na obcích 

v Kraji Vysočina s akcentem na délku spolupráce sociálního pracovníka a klienta
b) Kvalitativní výzkum - navazující na výstupy kvantitativního šetření, zaměřený na 

vyhodnocení kontinuální spolupráce sociálního pracovníka s klientem

Včetně zpracování:
1) Rešerše
2) Návrhu výzkumných metod
3) Stanovení výzkumných otázek a hypotéz
4) Realizace výzkumu a pracování výstupů
5) Na základě požadavku zadavatele korekce, doplnění dodaných výstupů
6) Zhotovení závěrečné zprávy v tištěné a elektronické podobě (dále jen ,,dílo“).

III.
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Povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo uvedené v čl. II. smlouvy v termínu uvedeném 
v čl. IV. této smlouvy. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechny práce 
a výkony související s provedením díla, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.

2. Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně informovat o jakýchkoliv okolnostech, které 
mohou ohrozit provedení díla nebo způsobit zpoždění provedení díla. Objednatel je 
povinen informovat zhotovitele o všech skutečnostech rozhodných pro řádné a včasné 
provedení díla.

3. Objednatel se zavazuje zhotoviteli dodat data ze Standardizovaných záznamů sociálního 
pracovníka ve formátu excel. V případě, že na základě zjištění zhotovitele bude potřeba 
tato data dále upravit, provede tak objednavatel na své náklady. Taktéž podklady pro 
kvalitativní analýzu dle zadání zhotovitele dodá objednavatel.

4. Objednatel se zavazuje zhotovitelovi poskytnout při provádění díla součinnost.

5. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. V. této smlouvy.

6. Pokud bude dílo vykazovat vady, je objednatel povinen je uplatnit u zhotovitele písemně 
bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, jinak jeho práva z vad zanikají.

IV.
Čas a místo plnění

1. Dílo bude zhotovitelem zrealizováno nejpozději v těchto termínech:

I. etapa: rešerše
termín zpracování: do 28. 2. 2021

II. etapa:
A. kvantitativní analýza neanonymních klientů sociální práce 
termín zpracování: do 31. 5. 2021

B. kvalitativní analýza kontinuální spolupráce s dlouhodobými klienty, kteří jsou 
v evidenci sociálních pracovníků obce déle jak 6 měsíců

termín zpracování: do 31. 5. 2022

2. Místem předání zhotoveného díla je sídlo objednatele uvedené v čl. I. této smlouvy.

3. Kontaktní osobou za objednatele ve věci plnění: Mgr. Martin Jelínek, tel. 564 602 848, mob. 
+420 734 694 514; email: jelinek.m@kr-vysocina.cz,

4. Kontaktní osobou za zhotovitele pro věci plnění: Mgr. Markéta Dubnová, PhD., tel. 
567 141 237, mob. 773 737 383, email: marketa.dubnova@vspj.cz

V.
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8. 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 § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

9. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106a 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.

10. Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí obsahovat informaci, o kterou etapu se jedná, 
a doklad musí být označen:

Hrazeno z prostředků projektu „Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a 
prevence v Kraji Vysočina, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015546", financováno 
z OPZ a státního rozpočtu.

11. Za zaplacení se považuje odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

12. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, pokud nebude 
vystavena v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen vystavit 
novou fakturu s novou lhůtou splatnosti v délce 14 kalendářních dnů ode dne doručení 
objednateli.

VI.
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). Zhotovitel touto 
smlouvou poskytuje objednateli právo na jakékoliv v současnosti známé využití, zejména 
další zpracování a úpravu díla, jakož i nehmotných statků, které jsou v tomto díle 
zpracovány.

2. Zhotovitel udílí objednateli výhradní licenci k užití díla.

3. Bez ohledu na výše uvedené licenční ujednání je zhotovitel oprávněn dílo užít pro účely 
prezentace vlastní práce či práce svých autorů nebo pro další publikační či výzkumnou 
činnost zhotovitele, není však oprávněn dílo zveřejnit předtím, než bude zveřejněno ze 
strany objednatele. Závazek týkající se zveřejnění díla však pomíjí po uplynutí dvou 
měsíců ode dne jeho předání, nebude-li dílo do té doby ze strany objednatele zveřejněno.

4. Objednatel je oprávněn dílo užít všemi způsoby. Za tímto účelem je objednatel oprávněn 
dílo dále zpracovávat.

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

VII.
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Ochrana osobních údajů

1. Jelikož jsou všechna data dodávána zhotovitelovi v anonymizované podobě nevztahují se 
na zhotovitele povinnosti spojené s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů.

Vlil.
Sankce

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu 
s článkem VI. této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli úrok z prodlení 
ve výši 0,05 % z nezaplacené ceny, a to za každý i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle termínu uvedeného v čl. IV. této 
smlouvy je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč 
za každý i započatý den prodlení.

Trvání smlouvy

1. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

2. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud je zhotovitel v prodlení s provedením 
díla dle termínu sjednaném v článku IV. této smlouvy delším než 14 kalendářních dní. 
Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho 
písemného vyhotovení druhé smluvní straně.

X.
Závěrečná ustanovení

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

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými 
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnost dnem zveřejnění v Informačním systému veřejné správy - Registr smluv.

5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že 
je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, 
zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 
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 k plnění podmínek smlouvy.
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6. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvu se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
jeden.

8. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že jsou plně svéprávné, 
a že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji ne uzavírají v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

V Jihlavě dne
0 4.11, 2020

za zhotovitele:

Vysoká škola polytechnická Jihlava 
Tolstého 16 

586 01 Jihlava 
*2*

V Jihlavě dne

za objednatele: 1 íi 2xjZů

Mgr. Pavel Franěk 
1.náměstek hejtmana
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