
   
 

  

 

  
 

1 

 
Smlouva o dílo   

uzavřená podle § 2586 a násl. obč. zák. 
„Dodání kompletního zajištění virtuální prezentace Jeseníků“ 

Smluvní strany:  
 

1. Objednatel:  Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, z.s. 
Sídlo:      Palackého 1341/2, 790 01 Jeseník  
IČ:  68923244 
Osoba oprávněná za objednatele jednat: 
  Ing. Petr Mudra, 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 bude Kompletní zajištění tvorby virtuální prezentace Jeseníků napříč kraji 
– Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Pardubický kraj, a to ve vybraných lokalitách v regionu 
Jeseníky. Součástí bude naprogramování SW pro  VR headset Quest 2 a Windows včetně 
nafocení 360stupňových profi fotografií pro 10 vybraných lokalit. 
 
Specifikace dodávky: 
 
Popis:  
Kompletní zajištění tvorby virtuální prezentace Jeseníků napříč kraji – Olomoucký kraj, 
Moravskoslezský kraj, Pardubický kraj, a to ve vybraných lokalitách v regionu Jeseníky. Součástí 
bude naprogramování SW pro  VR headset Quest 2 a Windows včetně nafocení 360stupňových 
profi fotografií pro 10 vybraných lokalit. 
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Rozsah plnění: 
 
1. Naprogramování SW na VR aplikaci pro VR headset Quest 2 a Windows. Hlavní menu – 
palouček v lese kde bude rozcestník nebo tabule (forma naučné stezky), kde se hráč dozví 
základní prvky ovládání. Každá tabule bude vstup „portál“ do různých levelů.  Celé hlavní menu 
bude sestaveno z 3D modelů pro plný zážitek z VR. Pohyb po levelech bude formou teleportu. 
Level - 360°.  
Hráč si bude moci vybrat ze seznamu lokací kterou chce navštívit. Po vybrání lokace se načte 
daná virtuální prohlídka z pořízených fotek. 
  
2. Realizace 360° profi fotografií v počtu 10 ks pro jednu lokaci, Celkem se bude jednat o 10 
lokalit.  
Parametry fotografií: 
- HDR foto ve vysokém rozlišení 
- Formát RAW i JPG 
- Jednotlivé sady barevně slazeny (vyvážení bílé) 
- Odstraněný stativ a stín stativu (nepoužívat „razítko s kompasem nebo logem“ ale 
skutečný obsah) 
- Nejlépe bez lidí (případně rozmazat obličeje kvůli GDPR) 
- Foto řádně pojmenováno 
 
Místo plnění zakázky:  

Destinace Jeseníky napříč kraji – Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Pardubický kraj. 
Předání plnění zakázky v sídle zadavatele na USB nebo HDD elektronickém nosiči. 

 
   
II. Doba plnění  

1. Zahájení:   od podpisu smlouvy 
 

2. Protokolární předání díla: 15.11.2022    
 

3. Ukončení:     15.11.2022 

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     ………………………………………… 
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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. 
 

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:  „Jeseníky napříč kraji 2022“ 
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Doplňující text: „Projekt byl 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. 

 

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.  
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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. 

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 
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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.  
 

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

 
…………………………………………                                       ……………………………………………..       
        Ing. Petr Mudra           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 …………………………………………………………… 

 
 
 
…………………………………………. 
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