
Kraj Vysočina

Smlouva o dílo
v

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a podle 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

Kraj Vysočina

Smluvní strany

(dále jen „objednatel“) 

a

se sídlem:
IČO:

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 
70890749

zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen:

Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje 
Mgr. Roman Fabeš, náměstek hejtmana

IČO:
bankovní spojení:

70890749
Komerční banka

číslo účtu: 123-6403810267/0100

Petr Palovčík
se sídlem: 
IČO:

Václavkova 3207/10, 586 01 Jihlava 
65799488

bankovní spojení: Equa bank a.s.
číslo účtu: 1019857244/6100
(dále jen „zhotovitel“

II.
Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje natočit pro objednatele:

a) 6 Videoprezentací k anketě Zlatá jeřabina 2021 - 6 vítězných počinů ankety Zlatá 
jeřabina (Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2021) a každá v délce 1:50 - 3:40 
minut, v kvalitě 4K a ve formátu „mov",

b) 9 Videoprezentací k anketě Skutek roku 2021 - 9 vítězných počinů ankety Skutek roku 
2021 (Cena Kraje Vysočina za aktivity v oblasti rozvoje území) každá v délce 1:50-2:10 
minut, v kvalitě 4K a ve formátu „mov“

(dále jen „díla“).

III. 
Místo a doba dodání

1) Zhotovitel se zavazuje zhotovit obě díla v následujících termínech:
a) předat objednateli pracovní verzi děl do dne 27. května 2022 k připomínkám;
b) předat finální díla na datovém nosiči nejpozději do 3. června 2022;
c) předat přepis textů z děl společně s finálním předáním děl,
d) prezentovat dílo dne 6. 6. 2022 od 17:00 hodin na slavnostním vyhlášení výsledků 

ankety Zlatá jeřabina 2021 a Skutek roku 2021 v prostorách kláštera v Nové Říši.
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Za objednatele převezme část díla dle ČI. II. odst. 1 písm. a) této smlouvy Ing. et Ing. 
Jana Týmová, tel. 564 602 260, email: Tymova.J@kr-vysocina.cz z Odboru kultury, 
památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina. Tato kontaktní 
osoba je rovněž oprávněna zaslat zhotoviteli případné připomínky k pracovní verzi této 
části díla. Část díla uvedenou v ČI. II. odst. 1) písm. b) této smlouvy převezme za 
objednatele Lucie Kropáčková, tel: 564 602 564, e-mail: Kropackova.L@kr-vysocina.cz, 
tato osoba je rovněž oprávněna zasílat zhotoviteli případné připomínky k této části díla.

IV.
Povinnosti smluvních stran

1) Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli textové podklady nutné pro tvorbu 
videoprezentací nej později do 12. května 2022.

2) Zhotovitel se zavazuje provést díla uvedená v ČI. II. řádně a včas dle dohody 
s objednatelem. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechny práce, 
služby a výkony související s provedením děl dle této smlouvy.

3) Objednatel se zavazuje za řádně provedená díla zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu 
uvedenou v ČI. V. odst. 1 této smlouvy.

4) Díla jsou provedena řádným a úplným předáním a převzetím děl objednatelem v termínu 
stanoveném v ČL III. této smlouvy.

V.
Cena, platební podmínky

1) Za řádné provedení děl se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu děl stanovenou 
dohodou smluvních stran na 82 500 Kč včetně DPH (slovy: osmdesát dva tisíc pět set 
korun českých).

2) Cenu za díla uhradí objednatel zhotoviteli bezhotovostním převodem 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 č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a to do 30 dnů od řádného provedení a 
předání děl.

3) Cena za díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele k řádnému zhotovení děl.

VI.
Licenční ujednání

1) Tento článek smlouvy 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 díla 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 děl.
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3) Objednatel je oprávněn udělit podlicencí k užití děl. Smluvní strany při poskytování 
podlicence výslovně vylučují aplikaci § 2364 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.

4) Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za díla dle ČI. V. této 
smlouvy.

5) Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k dílům.

6) Objednatel není povinen licenci využít.

VIL 
Závěrečná ustanovení

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

2) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinností dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

3) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že 
je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním textu smlouvy v rozsahu a 
za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění na veřejně přístupných 
webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím 
osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužívají tyto informace k jiným 
účelům, než je k plnění podmínek smlouvy.

4) Ostatní smlouvou neupravené záležitosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a 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.

5) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 
jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

6) Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že tuto smlouvu 
uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.
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Petr Palovčík
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V Jihlavě dne... A, ? : A • . A...
/ ,(

Mgr Roman Fabeš 
člen rady kraje


