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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 zákoník11)

I.
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. 
č. účtu: 4050005000/6800 
(dále jen „objednatel11)

a

Jan Hanko
se sídlem: Fibichova 986, 58601 Jihlava
IČO: 07485760
číslo účtu: 2801508591/2010
(dále jen „zhotovitel11)

II.
Předmět a účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je zajištění výroby, dodání a zveřejnění 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 čí. V odst. 1 této smiouvy.

3. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí výroba, dodání a zveřejnění pěti 
preventivních videí #BUĎSAFE, bližší specifikace díla je obsahem Přílohy č. 1 této 
smlouvy.

III.
Povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad 
a své nebezpečí všechny práce, služby a výkony související s provedením díla dle 
této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve vysoké kvalitě.

2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo v následujících termínech:
a) první video do 31. 3. 2021
b) druhé video do 31. 5. 2021
c) třetí video do 30. 9. 2021
d) čtvrté video do 31. 10. 2021
e) páté video do 30. 11. 2021.

3. Objednatel se zavazuje za řádně a včas zhotovené dílo zaplatit cenu uvedenou v čl. 
V odst. 1 této smlouvy.

4. Dílo je provedeno řádným a úplným předáním a převzetím díla objednatelem 
v termínu stanoveném v čl. III. odst. 2 této smlouvy.



IV.
Licenční ujednání

1. Tento článek se uplatní tehdy, jestliže dílo 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 užít všemi způsoby nezbytnými k naplnění účelu této 
smlouvy, jakož i nehmotných statků, které jsou v tomto díle zpracovány.

2. Zhotovitel udílí objednateli výhradní licenci k užití díla. Licenci může objednatel 
poskytnout zcela nebo zčásti třetím osobám.

3. Objednatel je oprávněn dílo užívat v rámci udělené licence podle svého uvážení. 
Objednatel není povinen licenci využít.

V.
Cena a platební podmínky

1. Cena za provedení díla, včetně odměny za užití nehmotného statku, v rozsahu a 
kvalitě dle této smlouvy, činí na základě dohody smluvních stran 25 000 Kč včetně 
DPH za jedno video tzn. celkem 125 000 Kč (slovy sto dvacet pět tisíc korun českých) 
včetně DPH (dále jen ,,cena“). Zhotoviteli nebudou hrazeny žádné další náklady, které 
mu v souvislosti s plněním této smlouvy vzniknou.

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonné sazby DPH uvedené v ceně 
nebudou uzavírat písemný dodatek na změnu ceny a DPH bude účtována podle 
předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Cena za dílo je splatná ve dvou splátkách:
a) 1. platba ve výši 60 000 Kč vč. DPH bude uhrazena nejpozději do 30. 6.

2021;
b) 2. platba ve výši 65 000 Kč vč. DPH bude uhrazena nejpozději do 10. 12.

2021.
4. Cena bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen „faktura") vystaveného 

zhotovitelem, formou bezhotovostního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví 
této smlouvy, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o 
DPH. 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 stím, že ode dne doručení 
opravené faktury běží nová lhůta splatnosti. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne 
jejího prokazatelného doručení objednateli.

5. 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.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
Tato smlouva může být měněna jen formou písemných, vzestupně číslovaných 
dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
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3. Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro 
zadávání veřejných zakázek ze dne 15. 5. 2017.

4. 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.

5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně 
podpisů v 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.

6. Kontaktní osobou objednatele ve věcech souvisejících s touto smlouvou je Mgr. 
Andrea Mašterová Pohanová, odbor sekretariátu hejtmana, tel. 724 650 109, e-mail: 
pohanova.a@kr-vvsocina.cz.

7. Smluvní strany sjednávají, že tato smlouva a vztahy touto smlouvou blíže neupravené 
se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 121/2000 Sb., o 
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon).

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: ^ ^ .'V,cT7 ;\

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA 
hejtman kraje

Jan Hanko



Příloha č. 1 - Specifikace díla

Kraj Vysocwa
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• Preventivní videa #BUĎSAFE se zaměřují na vybraná témata die dohody mezi 
objednatelem a dodavatelem.
- Úrazy při lezení na vagóny/vysoké budovy
- Riziková selfie (skákání do neznámých vod, ...)
- Odpovědnost za své činy (šikana, ničení majetku, sprejerství apod.) - důsledky 

negativních činů z hlediska morálky
- Závislost na virtuálním světě (závislost na PC hrách, sociálních sítích, ...)
- Životní styl - zvládání depresí, izolace od vrstevníků, režim dne, návrat do reality, 

sebepoškozování
• Jednotlivá videa budou obsahovat přepis veškerého mluveného slova vložený ve video 

souboru (titulky).
• Každé video bude v rozsahu max. 5-7 minut.
• Dodavatel zajistí zveřejnění videa na svých sociálních sítích (YouTube, Facebook, 

Instagram apod.)


