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Smlouva o dílo   

uzavřená podle § 2586 a násl. obč. zák. 
„Dodání systému - TURISTICKÝ INFORMAČNÍ DATOVÝ SKLAD S DYNAMICKÝMI MAPOVÝMI 
PODKLADY - webového klientského redakčního systému pro profesionální tvorbu a údržbu 

turistických obsahů  v rámci  turistické destinace Jeseníky napříč kraji – Olomoucký kraj, 
Moravskoslezský kraj, Pardubický kraj.  “ 

Smluvní strany:  
 

1. Objednatel:  Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu   
Sídlo:      Palackého 1341/2, 790 01 Jeseník  
IČ:  68923244 
Osoba oprávněná za objednatele jednat: 
  Ing. Adam Kalous, předseda Správní rady   
bankovní spojení:     ČSOB, a.s.  č. účtu: 286500026/0300  
Registrace:   KS Ostrava, sp.zn. L 12215 

(dále jen „objednatel“) 

 
2. Zhotovitel:   …………………………………………………………… 
Registrace:   ……………………………………………………………  
Sídlo:  ……………………………………………………………   
IČ:   …………………………………………………………… 
DIČ:  …………………………………………………………… 
Osoba oprávněná za zhotovitele jednat:              …………………………………………………………… 
bankovní spojení:     ……………………… č. účtu: …………………………………… 
e-mailová adresa:     …………………………………………………………… 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
I. Předmět smlouvy o dílo 
 
Předmětem zakázky je tvorba, dodání, napojení a zaškolení do nově vytvořeného online 
redakčního systému včetně mapového datového skladu dle níže uvedené specifikace: 
 
Popis systému:  Webový klientský redakční systém pro profesionální tvorbu a údržbu  
     turistických obsahů, který bude využitelný pro následný export a  
     zobrazování dat v rámci prezentačních distribučních kanálů turistické  
     destinace Jeseníky.  
 
Systém nabízí přístup přes webovské rozhraní s: 

- Přístupy chráněnými heslem 
- Jakýkoli počtem editorských přístupů (autorů) 
- Editace systému pomoci Edit what you see – upravování údajů 

přímo do webové prezentace 
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- Propojením systému s mapovými podklady mapy.cz se všemi jejich  
      aplikacemi – tvorba tras, převýšení, nadmořská výška, trasování  
      dle kategorií (cyklo, pěší…), letní/zimní mapa… 

- Integrované fultextové vyhledávání podle místa/regionu a klíčových  
      slov včetně automatického doplňování (návrhů). 

- Integrovaná optimalizace pro mobilní zařízení. 
- Detailní náhledy s mapou, obrázky a tiskovými funkcemi na 

detailních stránkách. 
- Různé typy třídění a filtrování 

 
Zpracovávat lze tyto obsahy: 
 
Výlety (editace obsahuje tyto položky): 
Popis (název, kategorie, stručný popis, popis, tip autora, doporučení autora, další informace, 
popis trasy, výchozí bod, cíl výletu, interní poznámka). 
Aktuální podmínky 
Trasa – vyznačení v mapě dle kategorie (pěší, kolo, běžecké lyžování) na podkladech mapy.cz. 
Údaje o trase, jako třeba (doba trvání – vypočítaná + možnost doplnit vlastní, délka – vypočítaná 
+ možnost doplnit vlastní, nadmořská výška – vypočítaná stoupání a klesání, nejvyšší a nejnižší 
bod – vypočítaná + možnost doplnit vlastní a jméno bodu, náročnost (lehká, střední, těžká), 
hodnota zážitku (1-6), příroda a krajina (1-6), zařazení do regionu, status (otevřeno/zavřeno), 
doporučené období – dle měsíců/celoročně, další štítky pro filtr (okružní trasa, trasa z A do B, 
vyhlídky, možnost občerstvení, vhodné pro rodiny s dětmi, kultura/historie, geologické 
zajímavosti, botanické zajímavosti, faunistické zajímavosti, technologická zajímavost, tajný tip, 
hřebenová trasa, bezbariérové, vhodné pro psi, vhodné pro kočárky). 
Doprava – veřejná doprava, příjezd, parkování. 
Připojení POI bodů do trasy. 
Obrázky – vybrání neomezeného počtu obrázku a zvolení hlavního obrázku, přidání dalších 
médií (video, zvuk…) 
Možnost kontroly stavu zveřejnění (rozpracováno, dokončeno, zveřejněno). 
Připojit událost nebo akci. 
Automatické přidělení štítků k místu – ubytování v okolí, akce v okolí, restaurace v okolí. 
Export do jiného webu pomoci javascriptu - widget 
Jazykové mutace 
 
POI – body zájmu (editace obsahuje tyto položky): 
Popis (název, kategorie, stručný popis, popis, tip autora, doporučení autora, další informace, 
ceny, interní poznámka). 
Aktuální podmínky 
Další štítky pro filtr – bezbariérové, pro rodiny s dětmi, tip pro špatné počasí, nabíjecí stanice 
pro elektrokola… 
Kontaktní údaje - ulice, číslo popisné, PSČ, město, kraj, telefon, fax, e-mail, webová stránka. 
Doprava – veřejná doprava, příjezd, parkování. 
Otvírací doba (po-pa + hodiny) 
Místo – zadání dle GPS nebo přímo do mapy + nadmořská výška, vybrání regionu 
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Obrázky – vybrání neomezeného počtu obrázku a zvolení hlavního obrázku, přidání dalších 
médií (video, zvuk…) 
Možnost kontroly stavu zveřejnění (rozpracováno, dokončeno, zveřejněno). 
Připojit událost nebo akci. 
Automatické přidělení štítků k místu – ubytování v okolí, výlety, akce v okolí, restaurace v okolí. 
Export do jiného webu pomoci javascriptu - widget 
Jazykové mutace 
 
Ubytování (editace obsahuje tyto položky): 
Popis (název, kategorie, stručný popis, popis, tip autora, doporučení autora, další informace, 
ceny, interní poznámka). 
Další štítky pro filtr – bezbariérové, pro rodiny s dětmi, tip pro špatné počasí, nabíjecí stanice 
pro elektrokola… 
Údaje o ubytování, jako třeba (Zařízení: parkoviště, výtah, internet, transfer, nonstop recepce, 
hlídání dětí, domácí zvířata povolena, lázně, vnitřní bazén, krb, povlečení, pračka, myčka 
nádobí, sušička, mikrovlnná trouba, oddělená kuchyně, barbecue, klimatizace, nabíječka 
elektrokol, Vybavení hotelu:  zahrada/park, ručníky, hotelový bar, travnatá plocha pro slunění, 
restaurace, terasa, vinotéka, hotelový bus, Services: dětský klub, směnárna, fax / kopírování, 
čistička bot, snídaně na pokoj, pokojová služba, konferenční a společenské místnosti, praní, 
doprava zavazadel, Vhodné pro: skupiny, páry, děti, seniory, jednotlivce, Těmito jazyky 
mluvíme: polština, němčina, angličtina, ruština, francouzština, italština, Vybavení pokojů: 
nekuřácký pokoj, internet, TV, telefon, sejf, balkón/terasa, posezení, župany, sprcha, 
koupelna/WC, fén rádio/CD přehrávač, Platební možnosti: kreditní karta, hotovost, debetní 
karta, faktura, Gastronomie: snídaně, bufet, À la Carte, možnost zakoupení pečiva, bez 
stravování, polopenze, plná penze, Volnočasové aktivity: běžecké lyžování,  minigolf, bowling, 
stolní tenis, půjčovna kol, půjčovna elektrokol, půjčovna lyží, hřiště, Après Ski, sněžnice, Nordic 
Walking, sáňkování, skitouring, golf, horská kola, Wellness: sauna, parní lázeň,  solárium, 
masáže, beauty/spa, tělocvična, vířivka, Další informace: vhodné pro cyklisty, vhodné pro 
turisty. 
Kontaktní údaje - ulice, číslo popisné, PSČ, město, kraj, telefon, fax, e-mail, webová stránka. 
Doprava – veřejná doprava, příjezd, parkování. 
Otvírací doba (po-pa + hodiny) 
Místo – zadání dle GPS nebo přímo do mapy + nadmořská výška, vybrání regionu 
Obrázky – vybrání neomezeného počtu obrázku a zvolení hlavního obrázku, přidání dalších 
médií (video, zvuk…) 
Možnost kontroly stavu zveřejnění (rozpracováno, dokončeno, zveřejněno). 
Připojit událost nebo akci. 
Automatické přidělení štítků k místu – cíle v okolí, výlety, akce v okolí, restaurace v okolí. 
Export do jiného webu pomoci javascriptu - widget 
Jazykové mutace 
 
Restaurace (editace obsahuje tyto položky): 
Popis (název, kategorie, stručný popis, popis, tip autora, doporučení autora, další informace, 
ceny, interní poznámka). 
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Další štítky pro filtr – bezbariérové, pro rodiny s dětmi, tip pro špatné počasí, nabíjecí stanice 
pro elektrokola… 
Kontaktní údaje - ulice, číslo popisné, PSČ, město, kraj, telefon, fax, e-mail, webová stránka. 
Doprava – veřejná doprava, příjezd, parkování. 
Otvírací doba (po-pa + hodiny) 
Místo – zadání dle GPS nebo přímo do mapy + nadmořská výška, vybrání regionu 
Obrázky – vybrání neomezeného počtu obrázku a zvolení hlavního obrázku, přidání dalších 
médií (video, zvuk…) 
Možnost kontroly stavu zveřejnění (rozpracováno, dokončeno, zveřejněno). 
Připojit událost nebo akci. 
Automatické přidělení štítků k místu – cíle v okolí, výlety, akce v okolí, ubytování. 
Export do jiného webu pomoci javascriptu - widget 
Jazykové mutace- AJ, PL, NJ 
 
Další specifikace: 

-  Možnost propojení se stávajícím redakčním systémem webu www.jeseniky.cz 
-  Propojení s modulem událostí a akcí. 
-  Databáze médií 

   
II. Doba plnění  

1. Zahájení:   od podpisu smlouvy 
 

2. Protokolární předání díla: do 30.11.2021   
 

3. Ukončení:     do 30.11.2021 

4. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 
III. Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o 
cenách, v platném znění, a to jako maximální, po celou dobu provádění díla neměnná, 
pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, pevná pro rozsah díla dle článku I. odst.1  
této smlouvy ve výši: 

Cena celkem bez DPH     ………………………………………… 

DPH 21%      ………………………………………… 

Cena celkem, vč. DPH     ………………………………………… 

 

2. Zhotovitel prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých plátců DPH a pro případ, 
že by se tak stalo v průběhu trvání této smlouvy, je povinen uhradit objednateli pokutu 
ve výši DPH z ceny zakázky. Zhotovitel se dále zavazuje po dobu trvání této smlouvy 
řádně a včas platit DPH a to pod sankcí smluvní pokuty. Pokud FÚ vyzve objednatele 
k placení DPH nezaplacené zhotovitelem při realizaci této smlouvy, tak se zhotovitel 
zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši uvedené v tomto odstavci 
smlouvy. 

http://www.jeseniky.cz/
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3. Zhotovitel se zavazuje použit na faktuře číslo bankovního účtu zveřejněné v registru 
plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění 
(dále jen „ZDPH“). 
 

4. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně 
z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH,  pokud zhotovitel bude požadovat úhradu 
za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti 
příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. 
způsobem umožňujícím  dálkový přístup). Obdobný postup je objednatel oprávněn 
uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotovitele 
zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem.  
 

5. V případě, že nastanou okolnosti umožňující objednateli uplatnit zvláštní 
způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, bude objednatel o této skutečnosti 
zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná 
výše DPH zaplacena na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce 
daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního 
způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí 
částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu 
vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného 
správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku objednatele 
odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné 
plnění. 

 
IV. Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena bude uhrazena na základě dílčího plnění díla dle 
skutečnosti. Vystavené faktury budou mít všechny náležitosti daňového dokladu. 
Lhůta splatnosti faktur se sjednává 30 dní ode dne vystavení faktury. Sazba DPH bude 
účtována podle platných předpisů.  

2. Cenu díla bude objednatel hradit bezhotovostně, převodním příkazem na běžný účet 
zhotovitele prostřednictvím poskytovatele peněžních služeb. Zhotovitel se zavazuje 
fakturu doručit objednateli nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne jejího vystavení.   

3. Veškeré účetní doklady musí být označeny názvem projektu a doplňujícím textem: 

Název projektu:  „Komplexní jednotná kampaň Jeseníky napříč kraji 2020“ 

Doplňující text: „Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu 
České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj. 

4. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu bez zaplacení před uplynutím lhůty její splatnosti 
v případě, že obsahuje nesprávné či neúplné údaje, nebo neobsahuje zákonem 
stanovené údaje, název projektu, doplňující text, nebo nejsou doloženy předávací 
protokoly. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení opraveného nebo 
doplněného dokladu objednateli. 
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V. Záruční doba a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel ručí za vady díla vzniklé vadným plněním v délce 1 měsíců.    

2. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po podepsání Předávacího protokolu o 
předání a převzetí díla posledním partnerem objednatele.   

3. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady uplatní u zhotovitele 
bezodkladně po jejím zjištění, a to písemnou formou. 

  
VI. Podmínky provedení díla 

1. Zhotovitel přebírá při provádění svých prací odpovědnost za dodržování obecně 
závazných předpisů.  

2. V případě, že zhotovitel zabezpečí realizaci části díla poddodavatelsky, je povinen 
předložit nejpozději v den podepsání této smlouvy o dílo smlouvu uzavřenou s 
poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného 
k plnění díla, které je předmětem této smlouvy se zhotovitelem.  

3. Poddodavatelé: 
- Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla, nebo která 

má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. 
 

- Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících 
poddodavatelů. 

 
 

Název  IČ Rozsah prací  

*** *** *** 

 
 

VII. Sankce a smluvní pokuty 

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu dokončení a předání 
jednotlivých částí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 
za každý i započatý den prodlení. Nárokováním, resp. úhradou, této smluvní pokuty 
není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.  

2. Nesplní-li zhotovitel svou smluvní povinnost, má právo objednatel po něm požadovat 
úhradu sjednané sankce (smluvní pokutu).  

3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu 
škod. O zaplacenou smluvní pokutu se nesnižuje náhrada škody. Zaplacením majetkové 
sankce uzavřený závazek nezaniká. 



   
 

  

 

  
 

7 

4. Jestliže bude objednatel v prodlení s placením faktur, má právo zhotovitel požadovat 
po objednateli uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

IX. Závěrečná ustanovení 

1. Změny obsahu smlouvy, kterými se mění nebo doplňují práva a povinnosti z ní 
vyplývající, mohou měnit smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran.  

2. Před uplynutím lhůty plnění mohou smluvní strany ukončit smluvní vztah z důvodu 
porušení povinností dohodou o zrušení - zániku smlouvy, ve které se upraví vzájemná 
práva a povinnosti.  

3. Objednatel má povinnost archivovat veškeré dokumenty související se zakázkou na 
jednom místě a uchovávat je během realizace zakázky. Rozhodnutí včetně příloh, 
originály dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu od jeho ukončení po 
dobu 10 let, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší.  

4. Smluvní strany se dohodly, že obchodní závazky a vztahy touto smlouvou neupravené 
se budou řídit ustanovením občanského zákoníku. 

5. Pokud by se některé z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoli 
ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo 
ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení této 
smlouvy. Jakákoli vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo 
neúčinnosti, bude dodatečně zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového 
a platného, které bude respektovat ujednání a zájem smluvních stran. 

6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy třetí osobě. 

7. Smluvní strany se zavazují, že během plnění této smlouvy i po jejím ukončení budou 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti 
s plněním této smlouvy. Veškeré informace, včetně listin a ostatní dokumentace, 
týkající se smluvního vztahu jsou považovány oběma smluvními stranami za důvěrné, 
ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.   

8. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude financováno z veřejných finančních výdajů a 
v souvislosti s tím se zhotovitel zavazuje poskytnout patřičnou součinnost objednateli 
při předkládání dokumentace poskytovateli dotace, zajistit archivaci dokumentace, 
která při provádění díla vznikne a umožnit kontrolu kontrolním orgánům ve vztahu k 
dotaci, a to vše dle níže uvedených ustanovení a dle metodických pokynů 
poskytovatele dotace.   
 

9. Zhotovitel je povinen veškeré doklady vztahující se k dílu, které je předmětem 
smlouvy, archivovat 10 let od ukončení realizace projektu, pokud obecně závazné 
právní předpisy nestanoví jinak.  
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10. Zhotovitel se zavazuje umožnit poskytovateli nebo jim pověřeným osobám provedení 
kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické 
realizace projektu. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních 
kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU.  
 

11. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím 
pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace 
projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, 
účetní doklady, vysvětlující informace. 

 

12. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a 
plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat kontrolní orgány.  
 

13. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  

14. Účastníci shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této 
smlouvy, že si tuto smlouvu přečetli, jejímu obsahu porozuměli a tato byla sepsána na 
základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek. 
Smluvní strany připojují na důkaz souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy své 
podpisy.  

15. Nedílnou součástí této smlouvy je:  

Příloha č. 1 Cenová nabídka ze dne  …………………………………………………………… 

16. Tato smlouva obsahuje celkem …. stran. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti 
podpisem obou smluvních stran. 

 

V Šumperku dne ………………                                          V   ……………..dne ………………. 
 
Za objednatele:                 Za zhotovitele: 

 
…………………………………………                                       ……………………………………………..       
        Ing. Adam Kalous           za zhotovitele 
    předseda správní rady   
          za objednatele 
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Příloha č. 1 smlouvy – Cenová nabídka ze dne …………………………………………………………… 
 
 

Cenová nabídka 
 
Celková maximální cena za předmět zakázky: 

Cena celkem bez DPH     ………………………………………… 

DPH 21%      ……………………………………….. 

Cena celkem, vč. DPH     ………………………………………… 

 

V Jeseníku dne …………………………………………………………… 

 
 
 
…………………………………………. 
      
 


	7. Smluvní strany se zavazují, že během plnění této smlouvy i po jejím ukončení budou zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy. Veškeré informace, včetně listin a ostatní dokumentace, týkají...
	8. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude financováno z veřejných finančních výdajů a v souvislosti s tím se zhotovitel zavazuje poskytnout patřičnou součinnost objednateli při předkládání dokumentace poskytovateli dotace, zajistit archivaci dokument...

