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Smlouva o dílo

dle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů

Smluvní strany
Smluvními stranami smlouvy o dílo jsou:

Objednatel:

Zastoupen:

K podpisu smlouvy pověřen:
Zástupce pro jednání:
IČO:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57,Jihlava 
Mgr. Vítězslavem Schrekem MBA, 
hejtmanem
RNDr. Jan Břížďala, radní kraje
Mgr. Petr Horký
70890749
Komerční banka
123-6403280227/0100

(dále Jen objednatel)

Zhotovitel:
Firma: ELSA'S TEXTILE s.r.o.
Sídlo firmy: U stadionu 1139/14 68301 Rousinov
Statutární zástupce: Martin Roupec, jednatel
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 107-6120150297/0100

Zástupce pro jednání: Ing. Petr Handl
IČO: 02323095
Telefon / mobil: 731 151 119
E-mail: dresy@jersey53.cz

(dále Jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.



Kraj Vysocí na

I. VÝZNAM A ÚČEL SMLOUVY. Předmět díla

1. Touto smlouvou zhotovitel zajišťuje sportovní oblečení pro výpravu Kraje 
Vysočina na Hrách X. Letní olympiády dětí a mládeže ČR, které se konají od 
26. 6. 2022 do 1. 7. 2022 v Olomouckém kraji. Zhotovitel bere tuto skutečnost a 
zejména tím daný fixní termín plnění na vědomí. Včasné dodání objednaného 
sportovního oblečení je pro objednatele věcí vysoké důležitosti a prodlení 
s dodáním objednaného sportovního oblečení může mít vážný dopad na mediální 
obraz a dobrou pověst objednatele a může s sebou přinést vysoké náklady za 
účelem zajištění alternativního řešení sportovního oblečení účastníků HerX. Letní 
olympiády dětí a mládeže ČR. Zhotovitel společně s objednatelem prohlašují, že 
vyvinou veškeré úsilí k řádnému, a zejména včasnému splnění této smlouvy.

2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele dodat sportovní oblečení 
specifikované v této smlouvě a závazek objednatele zaplatit za ně dohodnutou 
cenu.

3. Dílem se v této smlouvě rozumí letní oblečení vybrané objednatelem ve 
výběrovém řízení. Jedná se pánské, dámské a juniorské letní vybavení v počtu 
300 kusů ve velikostech dle požadavků objednatele (viz. příloha).

4. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou a dokumentací. Dílo bude 
z hlediska kompletnosti, kvality provedení odpovídat požadavkům, které vyplývají 
z dokumentace, dokladové části a požadavkům vyplývajícím ze všeobecně 
závazných předpisů v platném znění. Jednotlivé požadavky, podmínky a části díla 
jsou výslovně uvedeny v této smlouvě. Na díle budou použity prvky a materiály 
první jakosti.

5. Místem předání díla zhotovitelem objednateli v řádném termínu je pracoviště 
Odboru školství, mládeže a sportu, Krajského úřadu Kraje Vysočina v ulici Věžní 
28 v Jihlavě.

6. Objednatel prohlašuje, že je osobou oprávněnou nakládat s podklady k provedení 
díla a poskytuje zhotoviteli k provedení díla nezbytnou podlicenci, tj. oprávnění, a 
to nevýhradní, umožňující všechny způsoby užití podkladů, potřebné pro naplnění 
účelu smlouvy a pokračování plnění navazující na smlouvu a v množstevním 
rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s neomezeným územním rozsahem a 
časovým rozsahem omezeným na dobu trvání této smlouvy a zní vzešlých 
závazků. Pro vyloučení pochybností se má za to, že cena veškerých licencí 
poskytnutých na základě tohoto článku je již zahrnuta v ceně díla a zhotovitel není 
povinen poskytnout objednateli žádnou odměnu.
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■ Kraj Vysoa na
II. Cena předmětu díla

Celková cena za provedení díla v rozsahu a v kvalitě dle této smlouvy byla 
stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o 
cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to takto:

621 074,- Kč
(slovy: šestsetdvacetjedna tisíc sedmdesátčtyři korun českých)

k ceně bude připočtena DPH v celkové výši:
130 426,- Kč

(slovy: stotřicet tisíc čtyřistadvacetšest korun českých)

celková cena díla včetně DPH činí
751 500,- Kč

(slovy: sedmsetpadesátjedna tisíc pětset korun českých)

V ceně jsou zahrnuty všechny náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, 
úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky vč. všech rizik a vlivů 
během provádění díla.

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonných sazeb DPH 
uvedených v ceně díla nebudou uzavírat písemný dodatek na změnu ceny a 
DPH bude účtována podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného 
plnění.

III. Doba plnění

1. Předpokládané zahájení realizace díla: neprodleně po podpisu této smlouvy.

2. Dokončení díla a jeho předání objednateli: do 6. června 2022.

3. Ke dni podpisu této smlouvy má dodavatel veškeré potřebné podklady pro zdárné 
plnění smlouvy.

IV. Platební podmínky

1. Cenu uhradí objednatel po řádném a včasném ukončení díla a jeho předání 
objednateli. Faktura bude zhotovitelem vystavena po řádném a včasném 
ukončení díla. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů 
ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Faktura musí obsahovat 
veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo 
před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované 
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Kraj Vysocí na
náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná 
faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

2. 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“).

3. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým 
plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se 
dohodly, že Kraj Vysočina uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo 
příslušnému správci daně. Krajem Vysočina takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši 
DPH fakturované zhotovitelem.

V. Záruka

1. Zhotovitel zaručuje, že celé jím dodávané dílo splňuje záruční požadavky, 
zakotvené v této smlouvě. Záruční doba pro všechny výrobní vady díla začíná 
dnem podepsání Protokolu o předání a převzetí díla a trvá 24 měsíců.

2. V záruční době je zhotovitel vázán k bezplatnému odstranění vad díla, ke kterému 
jej bez zbytečného odkladu po zjištění vady vyzve objednatel písemnou 
reklamací, v níž bude zjištěná vada podrobně popsána.

3. Zhotovitel prohlašuje, že dodané zboží bude nové a nepoužité.

VI. Požadavky na provedení díla

Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými platnými a všeobecně 
závaznými předpisy platnými v ČR ke dni uzavření smlouvy bez výjimky.

VII. Dokončení a převzetí díla

Dílo bude dopraveno a předáno osobně zhotovitelem objednateli, pokud se 
obě strany nedohodnou na způsobu jiném. Na závěr úspěšného přejímacího 
řízení předá zhotovitel objednateli ke schválení předávací protokol ve formě 
dodacího listu a faktury, k potvrzení o převzetí díla. Za splněné dílo se 
považuje dokončené dílo nevykazující vady bránící převzetí díla.
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Vlil. Smluvní pokuty, náhrada škod

1. Jestliže zhotovitel nepředá dílo objednateli nejpozději v termínu uvedeném v čl. 
III. odst. 2, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.

2. V případě, že objednatel nedodrží termíny stanovené k proplacení daňového 
dokladu dle čl. IV. smlouvy, zavazuje se zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Zaplacením smluvní pokuty není omezena výše nároku na náhradu škody.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy v případě podstatného 
porušení smlouvy druhou smluvní stranou.

2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele opravňujícím objednatele 
odstoupit od smlouvy je:

a) nepředání díla objednateli v termínu uvedeném v čl. III. odst 2;
b) jestliže bylo se zhotovitelem zahájeno insolvenční řízení, nebo je v trvalé 
platební neschopnosti; vyjma zjevně šikanózních insolvenčních návrhů.

3. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele opravňujícím zhotovitele 
odstoupit od smlouvy je:

a) jestliže je v trvalé platební neschopnosti delší než tři měsíce;
b) jestliže objednatel neuhradil některou platbu ve lhůtě splatnosti 

prodloužené o 2 měsíce.
4. Účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení 

druhé smluvní straně. Po obdržení písemného odstoupení od smlouvy zhotovitel 
neprodleně přeruší práce a smluvní strany dohodnou do 1 týdne po obdržení 
písemného oznámení v samostatném protokolu podmínky vypořádání.

X. Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel se dále zavazuje:

a) zabezpečit si na vlastní náklady zboží bez účasti objednatele;
b) na vlastní náklady odstranit oprávněně reklamované závady zjištěné 

v průběhu přejímacího řízení.

2. Vyšší moc:

Pro účely Smlouvy „vyšší moc“ znamená událost, která se vymyká 
přiměřené kontrole smluvní sírany a která má za následek, že výkon 
smluvních povinností strany je nemožný nebo že ho lze z hlediska 
rozumných možností za daných okolností považovat za neproveditelný, 
a zahrnuje válku, vzbouření, občanské nepokoje, zemětřesení, požár, 
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Kraj Vysoa na
povodně, ničivé vichřice, stávky, výluky nebo jiné sociálně protestní akce 
(s výjimkou případu, kdy je v mezích možností strany dovolávající se vyšší 
moci, takovým stávkám, výlukám nebo podobným akcím zabránit) 
a konfiskace.

Vyšší mocí není:
a) událost, která je způsobena nedbalostí nebo úmyslným činem 

smluvní strany či subdodavatele, nebo zaměstnanců;
b) nedostatek prostředků anebo selhání platební schopnosti 

vyžadované smlouvou, nebo událost, která vznikla v době, kdy 
smluvní strana byla v prodlení s plněním povinností dle smlouvy, 
nebo událost, která vznikla v jiném místě, než je místo provedení 
díla.

Strana dotčená vyšší mocí podnikne přiměřená opatření, aby odstranila 
nemožnost splnit své povinnosti podle smlouvy s co nejmenší ztrátou času. 
Strana dotčená vyšší mocí seznámí druhou stranu s takovou událostí bez 
zbytečného odkladu, ne však později než 14 dnů ode dne, kdy k ní došlo, 
poskytne důkaz o povaze a příčině dané události a podobným způsobem 
bez zbytečného odkladu uvědomí o navrácení do normálních podmínek.

3. Postoupení práv a závazků ze smlouvy

Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit svá práva a závazky 
vyplývající ze smlouvy třetí straně.

XI. Závěrečná ustanovení

1. V ostatním se tato smlouva řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj 
Vysočina. Dodavatel není oprávněn realizovat jakoukoliv část díla před nabytím 
účinnosti této smlouvy.

3. Tato smlouva může být měněna pouze jejími písemnými dodatky pořadově 
číslovanými a podepsanými oběma smluvními stranami.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích včetně příloh, z nichž každá 
smluvní strana dostane po jednom. Obdobně bude postupováno při vyhotovení 
dodatků této smlouvy.

5. Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro 
zadávání veřejných zakázek č. 05/21 ze dne 29. 6. 2021.

6. 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.

7. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně
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Kraj Vysočina
prohlašuje, že je s touto skutečnosti obeznámen a souhlasí se zveřejněním 
smluvních podmínek obsažených v této smlouvě 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.

8. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou 
způsobilost k právním úkonům, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji 
neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a že si ji rádně přečetly a 
jsou srozuměny s jejím obsahem.

9. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně 
podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

V Rousínově dne: 30.05. 2022

za zhotovitele:

Martin Roupec 
jednatel

V Jihlavě dne: 2.6, 2022

za objednatele: 
RNDr. Jan Břížďala 
na základě pověření
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JATE OF ORDER:
DELIVERY DATE:

Order Number
REPEAT ORDER: YES / NO / PARTLY

02.06.2022
29.05.2022

LODM Kraj Vysočina 
22-564

počet KS "i.s-0 produkt —8 límec imiateriálih SIZE ,2 •NAME-B* NUMBER A.. SEXTBA-i., *.70
6 tričko basic S kulatý torino Jr.M
14 tričko basic S kulatý tori no Jr.L
13 tričko basic S kulatý torino Jr.XL
63 tričko basic S kulatý torino S
110 tričko basic S kulatý torino M
58 tričko basic S kulatý torino L
20 tričko basic 5 kulatý torino XL
13 tričko basic $ kulatý torino XXL
2 tričko basic $ kulatý torino 3XL
1 tričko basic S kulatý torino 4XL

1 trenky evo + kapsy torino Jr.S
6 trenky evo + kapsy torino Jr.M
2 trenky evo + kapsy torino Jr.L
12 trenky evo + kapsy torino Jr.XL
66 trenky evo + kapsy torino S
1 trenky evo + kapsy torino M délka + 5 cm

106 trenky evo + kapsy torino M
65 trenky evo + kapsy torino L
25 trenky evo + kapsy torino XL
13 trenky evo + kapsy torino XXL
2 trenky evo + kapsy torino 3XL
1 trenky evo + kapsy torino 4XL

1 mikina novax + stojáček
■■ ............

pika 140
■ •

7 mikina novax + stojáček pika 152
8 mikina novax + stojáček pika 158
21 mikina novax + stojáček pika 164
15 mikina novax + stojáček pika 170
1 mikina novax + stojáček pika XS

57 mikina novax + stojáček pika S
101 mikina novax + stojáček pika M
56 mikina novax + stojáček pika L
17 mikina novax + stojáček pika XL
12 mikina novax + stojáček pika XXL
3 mikina novax + stojáček pika 3XL
1 mikina novax + stojáček pika 4XL

1 kalhoty novax pika 140
1 kalhoty novax pika 146

11 kalhoty novax pika 152
12 kalhoty novax pika 158
13 kalhoty novax pika 164
12 kalhoty novax pika 170
1 kalhoty novax pika XS

51 kalhoty novax pika S
1 kalhoty novax pika S délka +5 cm

101 kalhoty novax pika M
2 kalhoty novax pika M délka +5 cm



KrajVysoc/0d 1
50 kalhoty novax pika L *329 alm8c/*25**5* ‘

4 kalhoty novax pika L délka +5 cm

1 kalhoty novax pika L délka +10 cm

21 kalhoty novax pika XL
2 kalhoty novax pika XL délka +5 cm

11 kalhoty novax pika XXL
2 kalhoty novax pika XXL délka +10 cm

2 kalhoty novax pika 3XL
1 kalhoty novax pika 4XL ...........................

-


