
Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s., Zborovská 11, Praha 5, 150 21 

 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. 

(občanský zákoník) v platném znění tuto Smlouvu o dílo 

 

 

Smluvní strany: 

Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z. s.  

IČO: 07384840 

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 

zastoupený Martinem Draxlerem, předsedou spolku 

(dále jen Objednatel) 

na straně jedné 

 

a 

 

Společnost……………………. 

IČO: ……………….. 

se sídlem: ………………………….. 

bankovní spojení: …………………………………. 

(dále jen Zhotovitel)  

na straně druhé 

 

 

Čl. I  

Předmět smlouvy 

 

(1) Předmětem této smlouvy je výkon činnosti Koordinátora Turistické oblasti Brdy a 

Podbrdsko (dále jen „TO“) po dobu od … září 2020 do 31. prosince 2020, spočívající 

v činnostech, zajišťujících úkoly TO, jak jsou popsány ve Stanovách TO a blíže specifikovány 

v čl. II této smlouvy. 
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(2) Zhotovitel se zavazuje provádět na svou odpovědnost a riziko ve prospěch Objednatele 

činnosti a výkony specifikované zde a v čl. II této smlouvy podle níže stanovených podmínek 

a v termínech dohodnutých s předsedou spolku, pracovní skupinou spolku nebo kontaktní 

osobou, kterou pracovní skupina určila a jež je uvedena v čl.V této smlouvy, s náležitou 

odbornou péčí a osobně a Objednatel se zavazuje za vykonávané činnosti zaplatit Zhotoviteli 

dále sjednanou odměnu. Současně Objednatel také Zhotoviteli poskytne potřebné informace, 

nezbytné k řádnému výkonu sjednaných činností, není-li jejich obstarání či pořízení 

Zhotovitelem součástí činností, k nimž se Zhotovitel touto smlouvou zavazuje. 

 

(3) Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom rozsahu a účelu Díla a jeho využití a že má k dispozici 

know-how, vzdělání, znalosti a zkušenosti nezbytné pro řádný výkon sjednaných činností za 

podmínek této smlouvy a obecně závazných právních předpisů. 

 

 

Čl. II 

Bližší popis činností, vykonávaných Zhotovitelem, jeho práva a povinnosti 

 

(1) Zhotovitel bude podle pokynů pracovní skupiny, výkonného výboru nebo předsedy spolku, 

nebo mu budou sděleny prostřednictvím stanovené kontaktní osoby, vykonávat činnost 

Koordinátora TO. Písemná forma pokynů a výměny informací mezi Zhotovitelem a 

Objednatelem je možná v tištěné nebo elektronické podobě (e-mailem) na e-mail: ............. 

 

(2) Ve smyslu Stanov TO a podle pokynů osob uvedených v odst.1 bude Zhotovitel zajišťovat, 

vytvářet a koordinovat v rozsahu svých možností, kompetencí, podmínek a informací 

poskytnutých Objednatelem tyto úkoly a činnosti: 

 koordinace dílčích aktivit spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s. dle zadání 

pracovní skupiny spolku 

 účast na jednání pracovní skupiny spolku a členské schůzi spolku Turistické oblasti 

Brdy a Podbrdsko, z.s. 

 aktivní spolupráce s veřejnou správou, NNO a podnikatelskými subjekty při rozvoji 

cestovního ruchu v oblasti a navazování členství s Turistickou oblastí Brdy a 

Podbrdsko, z.s., 

 rozvoj webových stránek www.brdyapodbrdsko.cz a vkládání dat na webové stránky, 

http://www.brdyapodbrdsko.cz/
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 realizace akčního plánu spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s. pro rok 2020 

 

Za tím účelem Zhotovitel jedná na základě pověření Objednatele samostatně, nebo společně 

s osobami uvedenými v odst.1 se subjekty vybranými Objednatelem ke zpracování konkrétních 

dokumentů a materiálů pro potřeby TO a poskytuje jim potřebnou součinnost a dostupné 

informace, s provozovateli a pracovníky vybraných informačních serverů a webů, 

s turistickými informačními centry a jejich pracovníky a se Středočeskou centrálou cestovního 

ruchu (dále jen „SCCR“); s orgány místní samosprávy a dalšími aktéry v oblasti cestovního 

ruchu z veřejné i soukromé sféry, s orgány a institucemi se vztahem ke zpracovávané 

problematice, s médii a s fyzickými osobami. Může samostatně nebo ve spolupráci s výše 

uvedenými subjekty provádět potřebná šetření a průzkumy. 

 

(3) Zhotovitel dále:  

 sleduje předpisy, zákony, vyhlášky, pokyny a nařízení státních a nadřízených orgánů 

platných pro činnost podle sjednané smlouvy a uplatňuje je ve své práci;  

 v případě nutnosti zajišťuje mimořádné úkoly podle pokynů pracovní skupiny, 

výkonného výboru a předsedy spolku; 

 podílí se na obsahové náplni webu a sociálních sítí TO, vč. případných článků a dalších 

textů; 

 pro pracovní skupinu, výkonný výbor a předsedu spolku, případně pro SCCR 

zpracovává doporučení a poskytuje jim návrhy, náměty a podněty k zajištění a realizaci 

úkolů TO. V případě pověření takové návrhy a náměty sám realizuje; 

 průběžně informuje pracovní skupinu spolku o své činnosti a účastní se jejích jednání. 

(4) Zhotovitel není odpovědný: 

 za vedení účetnictví spolku, s výjimkou řádného vyúčtování finančních prostředků, 

svěřených mu spolkem jako operativní provozní záloha k zajišťování činnosti a úkolů 

TO;  

 za grafické zpracování a vzhled webu TO a případně vydávané publikace a propagační 

a informační materiály spolku, může však k nim poskytnout svá doporučení, návrhy, 

náměty a podněty; 

 za výkon činností, svěřených Stanovami nebo jinými vnitřními předpisy, případně 

pokyny a nařízeními nadřízených orgánů, do kompetence jiných orgánů nebo 

pracovníků spolku. 
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(5) Zhotovitel je dále povinen: 

 užívat a nakládat šetrně a s péčí řádného hospodáře s prostorami, poskytnutými mu 

k výkonu shora uvedených činností, s poskytnutými nebo zapůjčenými pomůckami, 

materiály a věcnými a finančními prostředky a ceninami; 

 respektovat a dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy, organizační a jiné řády platné 

v objektu, kde se nacházejí prostory (kancelář), poskytnuté mu spolkem k výkonu 

činností podle této smlouvy; 

 informovat Objednatele včas a bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech na straně 

Zhotovitele, nebo okolnostech a událostech, které mají nebo mohou mít vliv na výkon 

jeho činností podle této smlouvy, její rozsah a kvalitu nebo změnu doby, do kdy má být 

určitá práce vykonána. 

Čl. III 

Práva a povinnosti Objednatele 

 

(1) Objednatel je kdykoli oprávněn vyžádat si od Zhotovitele podrobnější informace o jeho 

činnosti podle této smlouvy, předložení dokladů a dokumentů k této činnosti se vztahujících a 

kdykoli může provést kontrolu, resp. inventuru prostor, pomůcek, materiálů a prostředků, které 

Zhotoviteli k výkonu činností podle této smlouvy poskytl nebo zapůjčil. 

 

(2) Objednatel může po vzájemné dohodě vyslat Zhotovitele i na vícedenní pracovní cestu 

v souvislosti s plněním úkolů spolku podle jeho Stanov, i nad rámec běžných činností 

sjednaných podle této smlouvy – a to za úhradu nákladů, které tím Zhotoviteli vzniknou. 

 

(3) Objednatel je povinen včas a bez zbytečného odkladu informovat Zhotovitele o 

skutečnostech, okolnostech a událostech na straně Objednatele, které mají nebo mohou mít vliv 

na výkon jeho činností podle této smlouvy, její rozsah a kvalitu nebo změnu doby, do kdy má 

být určitá práce vykonána. 

 

Čl. IV 

Odměna za vykonání díla 

 

(1) Smluvní strany se dohodly na paušální odměně za vykonávání činností Zhotovitelem podle 

této smlouvy ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) měsíčně, splatné do 5 
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pracovních dnů po převzetí příslušné faktury včetně výkazu práce Objednatelem, resp. 

kontaktní osobou, na níž se smluvní strany dohodly v čl. V odst.1 této smlouvy.  

 

(2) Náklady spojené s výkonem činností podle této smlouvy, uvedené zejména v čl. III odst. 2 

hradí Objednatel a nemohou jít k tíži Zhotovitele, resp. nelze o ně snížit výši odměny, sjednané 

podle odst.1 tohoto článku, ledaže by se smluvní strany v konkrétním případě dohodly jinak. 

 

(3) Zhotovitel účtuje odměnu podle odst. 1 tohoto článku Objednateli fakturou, která nemůže 

být předložena k proplacení dříve než prvního dne měsíce následujícího po měsíci, za který 

plnění náleží. V mimořádných případech a po vzájemné dohodě lze do faktury zahrnout také 

prokázané (prokazatelné) náklady Zhotovitele, které byl nucen vynaložit ze svého v zájmu 

plnění této smlouvy a nebyly jinak uhrazeny Objednatelem. Je-li toho třeba, musí být faktura 

doplněna o přílohy, které specifikují položky v ní uvedené. 

 

(4) Odměna je Objednatelem vyplácena Zhotoviteli bezhotovostně na jeho účet, vedený 

Banka:……………, č.ú. ……………….. s variabilním symbolem shodným s číslem příslušné 

faktury, v termínu dle odst. 1. Převzetí faktury Objednatelem má současně funkci potvrzení o 

převzetí příslušné části Díla (smluvně sjednaných prací a činností) Objednatelem. Dílo přebírá 

pověřená osoba z pracovní skupiny, úhradu faktury a zavedení do účetnictví TO zajišťuje Mgr. 

Lucie Kaiserová, předsedkyně pracovní skupiny. 

 

(5) Zhotovitel není plátcem DPH. 

 

Čl.V 

Zvláštní ustanovení 

 

(1) Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude určené kontaktní osobě předávat výsledky 

své činnosti nebo její části. Příslušné doklady a potvrzení, je-li jich třeba a fakturaci odměn dle 

čl. IV podle potřeby, nejméně však jednou měsíčně, budou předány přímo předsedkyni pracovní 

skupiny (Mgr. Lucii Kaiserové), nebo předsedovi spolku. Předání se děje formou písemného 

potvrzení, podepsaného předávajícím a přebírajícím. Kontaktní osoba průběžně tlumočí 

Zhotoviteli konkrétní úkoly a požadavky Objednatele, jeho pracovní skupiny, výkonného 

výboru nebo předsedy, pokud mu nejsou těmito subjekty sděleny přímo a dále se Zhotovitelem 

dle potřeby konzultuje jeho činnost a potřeby Objednatele. 
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(2) Výkon činností podle této smlouvy se sjednává na dobu od …zaří 2020 do 31. prosince 

2020. Výpovědní doba se nesjednává. 

(3) Práce a činnosti, nebo jejich dílčí části vytvořené Zhotovitelem a předané v jejich fyzické, 

elektronické nebo virtuální podobě či formě Objednateli, jeho kontaktní osobě či jeho orgánům, 

jsou součástí Díla podle této smlouvy a okamžikem předání se stávají vlastnictvím Objednatele. 

Zhotovitel může uplatňovat svá práva, která jsou předmětem práva průmyslového nebo jiného 

duševního vlastnictví vůči dílům, poskytnutých Objednateli nad rámec prací a činností 

výslovně sjednaných v této smlouvě, nebo smluvními stranami na jejím základě písemně 

dohodnuté dodatečně. 

(4) Zhotovitel je odpovědný za škodu, vzniklou Objednateli v důsledku chybné, nekvalitní nebo 

jinak závadné sjednané práce nebo využitím neověřených a neprokazatelných informací a jejich 

zdrojů, ledaže prokáže, že při vynaložení veškeré potřebné odborné péče tomu nemohl zabránit, 

nebo tak učinil na výslovnou žádost (pokyn) Objednatele nebo osoby oprávněné jednat jeho 

jménem, přesto, že je na toto nebezpečí předem upozornil. 

(5) Každá ze smluvních stran může okamžitě odstoupit od smlouvy bez udání důvodů nebo za 

předpokladu hrubého porušení smluvních podmínek druhou stranou, nebo jejich opakovaným 

neplněním, na které byla příslušná strana upozorněna, případně tehdy, dopustí-li se jedna ze 

smluvních stran nebo její pracovník či osoba oprávněná za smluvní stranu jednat, činnosti hrubě 

poškozující druhou smluvní stranu nebo trestné činnosti vůči ní. Okamžité (písemné) 

odstoupení od smlouvy z těchto důvodů nezbavuje poškozeného nároku na náhradu způsobené 

škody podle obecně platných právních předpisů. 

(6) Obě strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o důvěrných, citlivých nebo utajovaných 

skutečnostech, o nichž se dozvěděly v průběhu plnění této smlouvy a ve vztahu k jejímu 

předmětu, nebo k osobám (fyzickým a právnickým) reprezentujícím smluvní strany, ledaže by 

byly povinnosti mlčenlivosti zproštěny. Porušení tohoto závazku může mít za následek také 

okamžité odstoupení od smlouvy dotčenou smluvní stranou ve smyslu odst. 5. 

(7) Zhotovitel k činnostem podle této smlouvy užívá vlastní nebo Objednatelem poskytnuté či 

zapůjčené provozní prostory, pomůcky, zařízení, komunikační a dopravní prostředky, materiály 
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a literaturu. O užívání poskytnutých či zapůjčených prostor, pomůcek, potřeb atd. vede 

jednoduchou evidenci. 

(8) Po vzájemné dohodě může Objednatel poskytnout Zhotoviteli k využití při plnění úkolů 

podle této smlouvy propagační, reklamní a dárkové předměty a materiály a Objednatel 

v takovém případě stanoví podmínky, jak mohou být tyto předměty použity. 

Čl.VI 

Ustanovení závěrečná 

(1) Vše, co není touto smlouvou přímo upraveno, včetně případných sporů z ní vzniklých, se 

řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Podle nich 

a příslušné judikatury je také třeba interpretovat nejasnosti a nedorozumění v průběhu 

smluvního vztahu vzniklé. 

(2) Tato smlouva je provedena ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní 

strana obdrží jedno vyhotovení této smlouvy. Veškeré změny a doplňky této smlouvy jsou 

možné jen po vzájemném projednání a musí být vyhotoveny písemně, podepsány oběma 

smluvními stranami a připojeny k této smlouvě. 

(3) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými osobami, zastupující 

obě smluvní strany. 

(4) Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemném projednání jejích 

podmínek, smlouvu si přečetly a porozuměly jí, s jejím obsahem souhlasí, potvrzují, že 

vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, že smlouva nebyla uzavřena v tísni nebo za 

jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho k ní připojují své vlastnoruční podpisy. 

V Praze, dne ……………                                                 V Praze, dne …………………….. 

 

     …………………………………..                             ………………………………….                                                                  

                                                                                                  Martin Draxler 

                                                                                                 předseda spolku 


