
 
 

 

 

Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník   

 

 
1/ Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu 

IČ: 68923244 

právní forma: Zájmové sdružení právnických osob  

se sídlem v Šumperku, Kladská 1, PSČ: 787 01 

zapsáno v registru zájmových sdružení právnických osob Olomouckého kraje 

jednající PhDr. Janem Závěšickým, předsedou správní rady a Ing. Romanem 

Provazníkem, místopředsedou správní rady 

 

  na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)  

 

a 

 
2/ [BUDE DOPLNĚNO] 

IČ:  [BUDE DOPLNĚNO] 

DIČ:  [BUDE DOPLNĚNO] 
se sídlem v  [BUDE DOPLNĚNO] 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném [BUDE DOPLNĚNO], 

oddíl [BUDE DOPLNĚNO] vložka [BUDE DOPLNĚNO] 
jednající [BUDE DOPLNĚNO] 

bank. spojení: [BUDE DOPLNĚNO] 

číslo účtu: [BUDE DOPLNĚNO] 

na straně druhé jako poskytovatel (dále jen „poskytovatel“) 
 

(společně dále také jen jako „smluvní strany“) 

 

 
uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky s názvem „KOMPLETNÍ 

DODÁVKA MARKETINGOVÉ KAMPANĚ ČARODĚJNICKÉ CYKLOTRASY“ tuto 

 

S M L O U V U  O  D Í L O 
(dále jen „Smlouva“) 

 

(předmět Smlouvy je pořizován v rámci projektu „Čarodějnickou cyklotrasou po polsko-českém 

pohraničí – etapa II“ reg. č. PL.3.22/2.2.00/12.03417 realizovaného v rámci Operačního programu 
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OPPS CZ-PL 2007-2013 spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem 

České republiky) 

 

I. 

Předmět a účel smlouvy 

 

1/ Předmět Smlouvy spočívá v závazku poskytovatele zajistit služby v oblasti PR a inzerce. A to 

v rozsahu uvedeném v příloze č. 1, tedy nabídce uchazeče (poskytovatele), kterou podal ve výše 

uvedeném zadávacím řízení (dále také jen „předmět Smlouvy“). 

2/ Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli odměnu za vytvoření díla a za poskytnutí licence 

k jeho užití. 

II. 

Doba a místo plnění 

 

1/ Poskytovatel je povinen započít s realizací předmětu ihned po podpisu Smlouvy. Předpokládaný 

termín ukončení plnění do: 31.08.2015.  

2/  Místem plnění této Smlouvy jsou Česká republika a Polsko, blíže specifikované v příloze č. 1 

Smlouvy. 

III. 

Další práva a povinnosti smluvních stran 

 

1/ Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje zajistit plnění stanovené v ust. čl. I. odst. 1/ Smlouvy. 

2/ Poskytovatel se zavazuje při plnění předmětu Smlouvy aktivně spolupracovat s objednatelem a 

jednotlivé výstupy dle přílohy č. 1 nechat objednatele písemně schválit. Objednatel je oprávněn 

požadovat po poskytovateli opravu, úpravu či změnu jednotlivých výstupů předmětu plnění a 

poskytovatel je povinen tyto opravy, úpravspy či změny realizovat v dohodnuté lhůtě v rámci 

celkové ceny, tj. bez nároku na další finanční plnění ze strany objednatele.  

3/ Poskytovatel se zavazuje předat objednateli do 10 pracovních dnů od skončení plnění předmětu 

Smlouvy, resp. realizace marketingové kampaně, závěrečnou zprávu o průběhu celé 

marketingové kampaně, a to v 1 tištěném vyhotovení a zároveň na jednom CD/ DVD. 

Závěrečná zpráva bude obsahovat výstupy, monitoring a zhodnocení efektivity marketingové 

kampaně za celé období jejího trvání, a dále pak doporučení na vylepšení u podobných 

budoucích kampaní. Objednatel bude oprávněn vznášet k takto předložené písemné zprávě své 

připomínky a žádat její úpravy a doplnění, přičemž poskytovatel se zavazuje objednateli dodat 

opravenou či doplněnou závěrečnou zprávu znovu, a to ve lhůtě 3 dnů od obdržení připomínek. 

O předání a převzetí objednatelem odsouhlasené závěrečné zprávy bude sepsán předávací 

protokol, jehož převzetí bude stvrzeno podpisem obou smluvních stran. 

4/ Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V případě převzetí 

s výhradami tyto uvede do předávacího protokolu. 

5/ Poskytovatel se zavazuje vykonávat činnost specifikovanou v ust. čl. I odst. 1/ Smlouvy, tak aby 

nebylo jakkoli poškozováno dobré jméno objednatele. 

6/ Poskytovatel je oprávněn použít k plnění Smlouvy subdodavatele v rozsahu a struktuře, v jaké 

jejich využití předpokládal v nabídce, kterou poskytovatel předkládal do zadávacího řízení na 

předmět této smlouvy či v jakém takové použití subdodavatelů připouští tato Smlouva. 

7/ Poskytovatel se zavazuje, že neužije grafické zpracování poskytnutých služeb k jiným účelům, 

než ke splnění svých povinností z této Smlouvy vyplývajících a neposkytne grafické zpracování 

poskytnutých služeb, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, k užití žádné třetí 

osobě. 
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8/ Poskytovatel se při plnění služeb zavazuje dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy, 

zejména se zavazuje, že se svým jednáním nedopustí nekalé soutěže a že činností dle této 

Smlouvy nebude zasahováno do práv třetích osob. 

9/ Poskytovatel se zavazuje řídit se pokyny, které mu budou průběžně udělovány objednatelem v 

souladu s touto Smlouvou, ledaže jsou takové pokyny v rozporu se zákonem nebo nevhodné, 

jestliže poskytovatel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče; v takovém 

případě je poskytovatel povinen na jejich nezákonnost či nevhodnost objednatele neprodleně 

písemně upozornit. Poskytovatel je povinen se řídit nevhodnými pokyny objednatele pouze 

v případě, že objednatel na takových pokynech i přes písemné upozornění poskytovatele na 

jejich nevhodnost trvá; v takovém případě poskytovatel neodpovídá za škodu vzniklou 

v souvislosti s realizací pokynů objednatele, na jejichž nevhodnost objednatele upozornil. 

10/ Objednatel je kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy oprávněn kontrolovat provádění plnění 

předmětu Smlouvy a plnění povinností poskytovatele vyplývajících z této Smlouvy. Za tímto 

účelem je poskytovatel povinen na základě předchozí výzvy poskytnout objednateli veškerou 

požadovanou součinnost, poskytnout požadované informace atp. Oprávněným výkonem těchto 

práv ze strany objednatele nesmí dojít k nadměrnému zásahu do práv a oprávněných zájmů 

poskytovatele. 

11/ Poskytovatel musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho 

financováním (dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů), po dobu 

min. 3 let od data ukončení Programu OPPS ČR-PR jako celku dle ustanovení článku 90 

nařízení č. 1083/2006 Sb. (minimálně do 31.12.2026 s tím, že před uplynutím této lhůty je třeba 

ověřit, zda již byl Program oficiálně uzavřen a byla splněna lhůta 3 roky od uzavření Programu). 

Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší než 10 let, bude 

postupováno podle předpisů ČR.  

12/ Finančním ukončením projektu se rozumí den, ke kterému je uskutečněna poslední platba 

spojená s realizací projektu ze strany poskytovatele dotace a veškeré finanční prostředky/dotace 

jsou proplaceny na účet příjemce (tj. objednatele). 

13/ Poskytovatel je dle ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 

výdajů. Poskytovatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 

zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovateli dotace, MMR, Ministerstva financí, Evropské 

komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního 

úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k 

provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 

15/ Poskytovatel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální 

identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření. 

Poskytovatel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. 

V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je Objednatel 

povinen o této skutečnosti Poskytovatele bezodkladně informovat.  

16/ Poskytovatel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli 

součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a zákona o veřejných 

zakázkách, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na 

provádění díla. 

 

IV. 

Licenční ujednání 

 



Objednatel:   Poskytovatel:   

4 

1/ Poskytovatel tímto poskytuje objednateli výhradní licenci k užití díla (vcelku i po částech), 

která je neomezená, tj. v následujícím rozsahu: 

a) k užití díla samostatně, ve spojení s jinými autorskými díly, značkami, logy, texty a 

jakýmikoli obdobnými prvky, včetně oprávnění dílo upravit, zpracovat, změnit, zařadit do 

jakéhokoli díla souborného či do díla audiovizuálního, a to staticky či dynamicky (animace); 

včetně oprávnění dílo zařadit do obalového designu výrobků nebo jej užít jako předlohu pro 

výrobu trojrozměrných předmětů, pro účely merchandisingu (tj. jako součást zboží užitné 

hodnoty) apod.; 

b) k užití díla v původní podobě nebo v podobě dle písm. a) jakýmkoli způsobem užití 

(rozmnožování, rozšiřování, půjčování, pronájem, vystavování, sdělování veřejnosti a jiné), 

bez omezení technologie, bez omezení počtu či množství užití, bez omezení účelu; 

c) k užití díla v původní podobě nebo v podobě dle písm. a) bez omezení teritoria na celém 

světě; 

d) k užití díla v původní podobě nebo v podobě dle písm. a) bez omezení času po celou dobu 

trvání majetkových autorských práv k dílu; 

2/ Objednatel je oprávněn práva z licence zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně poskytnout 

třetí osobě (podlicence) nebo licenci zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně postoupit třetí 

osobě. 

3/ Právo k užívání předmětu Smlouvy bude objednateli poskytovatelem poskytnuto jako právo 

výhradní ve smyslu ustanovení § 47 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“). 

4/ Poskytovatel nemá právo na žádnou autorskou rozmnoženinu díla. 

5/ Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy podle ustanovení § 53 autorského zákona 

nejdříve 10 let po předání díla, a to pouze pokud důvody nevyužívání licence jsou na straně 

objednatele. 

6/ Poskytovatel výslovně prohlašuje a zaručuje se, že veškeré matriály dodané jako předmět 

smlouvy dle čl. I odst. 1/, nezasahují a nezasáhly do jakýchkoli autorských nebo průmyslových 

práv třetích osob. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn k výkonu majetkových práv 

k veškerým materiálům, které poskytuje při plnění dle této Smlouvy objednateli jako výsledek 

své činnosti. 

7/ Objednatel výslovně prohlašuje a zaručuje se, že veškeré věci předané poskytovateli k plnění 

povinností dle této Smlouvy, nezasahují a nezasáhly do jakýchkoli osobnostních, autorských 

nebo průmyslových práv třetích osob. Objednatel prohlašuje, že je oprávněn k výkonu 

majetkových práv k veškerým materiálům, které poskytuje k plnění poskytovateli. 

8/ Na objednatele tímto přecházejí práva užít výsledky činnosti poskytovatele vytvořené k plnění 

předmětu Smlouvy poskytovatelem. Smluvní strany se výslovně dohodly, že poskytovatel 

uděluje objednateli licence, podlicence a související práva dle tohoto článku za částku [BUDE 

DOPLNĚNO, nejvýše však 1 000 Kč včetně DPH], která je součástí ceny předmětu Smlouvy 

dle čl. V. Smlouvy. Poskytovatel nemá právo v souvislosti s poskytnutím licence či podlicence 

dle tohoto odstavce na žádnou dodatečnou odměnu. 

 

V. 

Cena a platební podmínky 

 

1/ Celková cena za celý předmět plnění v rozsahu této smlouvy se sjednává ve výši: [BUDE 

DOPLNĚNO] Kč (slovy: [BUDE DOPLNĚNO] korun českých) bez DPH (dále jen "cena"), 

DPH samostatně [BUDE DOPLNĚNO] Kč (slovy [BUDE DOPLNĚNO]) cena s DPH [BUDE 

DOPLNĚNO] (slovy [BUDE DOPLNĚNO]). Tato cena je stanovena jako maximální a 

nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady poskytovatele vzniklé v souvislosti s plněním 

předmětu Smlouvy.  



Objednatel:   Poskytovatel:   

5 

2/ Cena je stanovena za veškerá plnění, ke kterým se poskytovatel zavázal, a to v souladu  

s čl. I odst. 1/ Smlouvy.  

3/ Veškeré náklady poskytovatele na plnění Smlouvy jsou zahrnuty v ceně a poskytovatel nemá 

nárok na úhradu žádné částky nad rámec ceny. Překročení ceny nad rámec ceny s DPH 

stanovené dle čl. V. odst 1/ Smlouvy je možné pouze za předpokladu, že v průběhu realizace 

dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude cena upravena podle 

sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

4/ Objednatel se zavazuje cenu nebo její část uhradit v české měně (CZK), a to bezhotovostním 

převodem na základě faktur vystavených poskytovatelem. Smluvní strany stanovují splatnost 

faktur na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Poskytovatel je 

oprávněn vystavit fakturu za dílčí plnění vždy na základě dokončeného výstupu předmětu 

plnění, písemně schváleného objednatelem. 

5/ Faktury vystavené poskytovatelem musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury musí dále 

obsahovat název operačního programu (OPPS ČR-PR 2007-2013) a specifikaci projektu (název 

projektu a registrační číslo) tak, aby byla zřejmá jejich souvislost s projektem. Označení 

objednatele jako odběratele ve faktuře bude následující: Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu 

se sídlem v Šumperku, Kladská 1, PSČ: 787 01, IČ: 689 232 44. Na tuto adresu se poskytovatel 

zavazuje zasílat rovněž veškeré faktury. 

6/ V případě, že faktura doručená objednateli nebude obsahovat některou z předepsaných 

náležitostí dle čl. VI. odst. 5/ Smlouvy nebo ji bude obsahovat chybně, je objednatel oprávněn 

vrátit takovouto fakturu poskytovateli, a to nejpozději do 10 dnů od doručení faktury. Lhůta 

splatnosti v takovémto případě neběží, přičemž nová lhůta splatnosti počíná běžet až od 

doručení opravené či doplněné faktury objednateli.  

 

VI. 

Záruka za jakost 

 

1/ Poskytovatel touto Smlouvou mj. přejímá na předmětu Smlouvy, v souladu s ust. § 2619 odst. 1 

a § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník záruku za jakost. Záruční doba se 

sjednává na dobu 2 let.  

2/ Poskytovatel je povinen ve lhůtě 30 dnů od obdržení reklamace odstranit vady dle požadavků 

objednatele. Pro případ nedodržení 30 denní lhůty si strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 

0,2 % ceny za každý i započatý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok 

objednatele na náhradu škody. Smluvní pokuty je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení 

nároku poskytovateli objednatelem. 

 

      VII. 

Ukončení platnosti smlouvy 

 

1/ Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem. 

2/ Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s ust. § 82 odst. 8 zák. o veřejných 

zakázkách v případě, kdy poskytovatel uvedl ve své nabídce do veřejné zakázky, která 

předcházela uzavření této smlouvy, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti  

a které měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení.  

3/ Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit:  

a) v případě neplnění povinností poskytovatele podle této Smlouvy, pokud poskytovatel 

nesjedná nápravu ani do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele s upozorněním na 

neplnění konkrétní povinnosti; nebo 
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b) v případě, že z důvodu porušení povinnosti poskytovatele hrozí nebo vzniká objednateli 

škoda a poskytovatel neprovede nápravu (tj. neodstraní hrozbu škody či nenahradí vzniklou 

škodu) bez zbytečného odkladu; nebo 

c) z jiných zákonných důvodů opravňujících objednatele k odstoupení od této Smlouvy. 

4/ 5/ Poskytovatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit pouze v případě kdy se 

objednatel ocitne v prodlení se zaplacením jakékoli splátky ceny, a to ve lhůtě delší než 60 dní 

od dne splatnosti jednotlivé ceny a neprovede-li úhradu ani v náhradní lhůtě mu poskytovatelem 

poskytnuté.  

I přes to není poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit v případech uvedených ve čl. V. 

odst. 4/ Smlouvy. 

6/ Skončením účinnosti smlouvy zanikají veškeré závazky smluvních stran ze smlouvy 

vyplývající. Skončením účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody a 

zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před 

skončením účinnosti smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo 

vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále (zejm. závazky uvedené ve čl. VIII odst. 1/ 

Smlouvy), nebo u kterých tak stanoví zákon. 

 

VIII. 

Ostatní ujednání 

 

1/ Poskytovatel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva z této Smlouvy na třetí osobu bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele, a to ani částečně. Toto platí i po skončení 

účinnosti smlouvy. 

 

IX. 

Subdodavatelské smlouvy 

 

1/ Poskytovatel je oprávněn pověřit plněním této smlouvy třetí osoby – subododavatele, kteří jsou 

uvedeni v příloze č. 2 této Smlouvy. Poskytovatel v případě plnění prostřednictvím třetí osoby 

vždy ponese plnou odpovědnost za plnění předmětu Smlouvy. Poskytovatel se současně 

zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím subdodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze č. 2 této 

Smlouvy. Poskytovatel je oprávněn změnit subdodavatele pouze ze závažných důvodů a s 

předchozím písemným souhlasem objednatele.  

 

IX. 

Sankční ujednání 

 

1/ V případě, že poskytovatel poruší některou z povinností, jež pro něj vyplývají z této smlouvy, 

zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (tisíc korun českých), a to za 

každou takto porušenou povinnost, pokud jinde ve smlouvě není uvedena smluvní pokuta, 

vztahující se ke konkrétnímu porušení smlouvy. Smluvní pokuta uplatněná v souladu s tímto 

článkem je splatná ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení faktury vystavené objednatelem a 

doručené poskytovateli, a to na účet ve faktuře uvedený. 

2/ V případě prodlení poskytovatele s předáním předmětu Smlouvy vzniká objednateli nárok na 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z části ceny, a to za každý započatý den prodlení. 

3/ Sjednáním smluvní pokuty dle tohoto článku, ani jejím uhrazením není dotčeno právo 

objednatele na náhradu škody v celém rozsahu. 
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X.  

Doručování 

 

1/ Jakákoliv písemnost která má být doručena podle této Smlouvy, může být doručena osobně 

nebo zaslána doporučenou poštovní zásilkou Smluvní straně, které má být doručena, a to na 

adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, nebo na jakoukoliv jinou adresu, kterou sdělila druhé 

Smluvní straně ve shodě s tímto článkem.  

2/ Písemnost se za doručenou považuje předáním poště jako předem placená doporučená poštovní 

zásilka. 

XI. 

Další práva a povinnosti 

 

Skutečnosti uvedené v této Smlouvě nebudou Smluvními stranami považovány za obchodní tajemství 

ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku.  

 

XII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1/ Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení Smlouvy, je neplatným 

pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo 

sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy. 

2/ Přehlédnutí jakéhokoli neplnění, porušení, prodlení nebo nedodržení některé z povinností 

vyplývající z této Smlouvy nezakládá vzdání se takové povinnosti s ohledem na její trvající 

nebo následné neplnění, porušení nebo nedodržení a žádné takové vzdání se práva nebude 

považováno za účinné, pokud nebude pro každý jednotlivý případ vyjádřeno písemně. 

3/ Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

4/ Smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 

2 (dva) stejnopisy a poskytovatel 1 (jeden) stejnopis. 

5/ Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

6/ Veškeré změny této Smlouvy musí být vyhotoveny písemně formou číslovaných dodatků 

podepsaných oběma smluvními stranami. 

7/ Veškeré přílohy Smlouvy tvoří její nedílnou součást. 

 

(i) Příloha č. 1: Nabídka poskytovatele 

 

 

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez 

výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na 

důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran 

své vlastnoruční podpisy 

 

 

V Šumperku dne …………2015 V …………………… dne …………2015 

 

 


