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Poznámka: 
Subjekt (IČO: 70942790), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: kinclova, datum ověření: 05.05.2017 08:32:19): 

Poradenská a konzultační činnost pří aktivitách vedoucích ke zpracování Strategie rozvoje cestovního ruchu v 
Kraji Vysočina na období 2017-2025 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 10000, Datum Od:, Datum do:, Perioda: jednorázově, ODPA: 2143, ORJ: 4000, ORG: POL: 5169 
UZ: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce vice smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, přip. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu iohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, přip. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízeni a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 
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Smlouva o zajištění služby 
uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

I. 
Smluvní strany 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
Ing. Jana Fischerová, CSc., náměstkyně hejtmana 
70890749 
CZ70890749 
Sberbank CZ, a.s., 
4050005000/6800 

Masarykovo náměstí 116/6, 674 01 Třebíč 
Mgr. Pavlem Pacalem, předsedou 
70942790 
Komerční banka, a. s., pobočka Třebíč 
86-3593490247/0100 

II. 
Účel smlouvy 

1. Účelem této smlouvy je zajištění kvalitního zpracování Strategie rozvoje cestovního 
ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025. 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytovat poradenskou a konzultační 
činnost při aktivitách objednatele vedoucích ke zpracování Strategie rozvoje cestovního 
ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025 (dále jen „služby"). 

2. Službami se pro potřeby této smlouvy rozumí zejména: 
> zpracování stanovisek a připomínkování materiálů zpracovávaných při přípravě 

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025; 
> spolupráce a odborné vedení prací spojených s přípravou Strategie rozvoje 

cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025; 
> zajištění facilitace a konzultace s partnery při přípravě Strategie rozvoje 

cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025. 

3. Maximální rozsah takto vykonávaných služeb je stanoven na 5 konzultačních dní. 

4. Služby budou poskytovány na základě písemné výzvy objednatele. Výzvu je oprávněna 
zaslat poskytovateli Ing. Zuzana Vondráková, tel: 564 602 535, 
e-mail:vondrakova.z@kr-vysocina.cz, a to i elektronicky. 

Kraj Vysočina 
se sídlem: 
zastoupený: 
k podpisu pověřena: 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
č.ú.: 
(dále jen „objednatel") 

a 

Rozvoj Třebíčska, z. s. p. o. 
sídlo: 
zastoupený: 
IČO: 
bankovní spojení: 
č.ú.: 
(dále jen „poskytovatel") 
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Vysočina 
IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Poskytovatel se zavazuje vykonávat služby se vší odbornou péčí, kterou lze po něm 
vyžadovat. Poskytovatel je povinen zajistit provádění služeb prostřednictvím 
Ing. Jitky Mattyašovské. 

2. Objednatel se zavazuje za vykonané služby zaplatit cenu sjednanou v čl. V. této 
smlouvy. 

3. Objednatel zajistí pro poskytovatele nezbytné podmínky pro provádění služeb. 

4. Objednatel je povinen zaslat výzvu uvedenou v čl. III. odst. 4 této smlouvy vždy nejméně 
2 pracovní dny před termínem provedení služeb stanoveném právě v této výzvě. Pokud 
by poskytovatel nemohl v navrženém termínu provést služby, je toto povinen 
do 2 pracovních dnů oznámit osobě objednatele uvedené včl. III. odst. 4 této smlouvy. 
Objednatel je oprávněn poté stanovit náhradní termín pro provedení služeb, který znovu 
nejméně s předstihem 2 pracovních dní oznámí poskytovateli. V tento náhradní termín je 
již poskytovatel povinen služby provést. 

5. Poskytovatel je povinen zaznamenávat počet konzultačních dnů skutečně provedených 
služeb do výkazu. Tento bude zasílat osobě objednatele uvedené včl. III. odst. 4 této 
smlouvy k odsouhlasení. 

6. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech okolnostech důležitých pro 
provedení služeb a poskytovat si nezbytnou součinnost. 

7. Pokud poskytování služeb naplňuje znaky díla ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, je povinen poskytovatel nejdříve zaslat výstup z takto poskytovaných 
služeb objednateli k připomínkám. Objednatel je oprávněn zaslat poskytovateli 
připomínky, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení. Poskytovatel je povinen 
tyto připomínky zapracovat. 

1. Celková cena za jeden konzultační den byla dohodou smluvních stran stanovena na 
2 000 Kč včetně DPH (dva tisíce korun českých). 

2. Cena zahrnuje veškeré režijní i materiálové náklady na provedení služeb. 

3. Služby budou fakturovány dle skutečně provedených a odsouhlasených konzultačních 
dnů či odsouhlasení díla dle či. IV. odst. 7 této smlouvy. Faktura musí obsahovat 
veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a rovněž musí být její součástí objednatelem 
odsouhlasený výkaz dle či. IV. odst. 5 této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo před 
uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo 
obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou 
lhůtou splatnosti. 

4. Lhůta pro splatnost faktur je sjednána na 30 dní po jejich doručení objednateli. 

5. Účastníci sjednávají možnost jednostranného zvýšení ceny ze strany zhotovitele 
v průběhu provádění díla, a to pouze v případě zvýšení zákonné sazby DPH. Navýšení 
sjednané ceny musí odpovídat zvýšení hodnoty DPH v závislosti na zvýšení zákonné 

V. 
Cena za provedení služeb a platební podmínky 
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sazby DPH. Účastníci sjednávají možnost jednostranného snížení ceny díla ze strany 
objednatele v průběhu provádění díla, a to v případě snížení zákonné sazby DPH. 
Snížení sjednané ceny musí odpovídat snížení hodnoty DPH v závislosti na snížení 
zákonné sazby DPH. Smluvní strany se dohodly, že v případě zákonné změny sazby 
DPH nebudou uzavírat dodatek ktéto smlouvě, ale bude fakturovaná cena včetně 
zákonné sazby DPH. 

6. Cenu uhradí objednavatel poskytovateli na základě daňového dokladu vystaveného 
poskytovatelem dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu na 
účet poskytovatele uvedený v čl. I. 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). 

7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy poskytovatel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že 
objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. 
Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části 
smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované poskytovatelem. 

VI. 
Ochrana nehmotných statků 

1. Tento článek smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí prováděných služeb 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), ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel touto smlouvou 
poskytuje objednateli právo užít dílo všemi způsoby nezbytnými k naplnění účelu této 
smlouvy, jakož i nehmotných statků, které jsou v tomto díle zpracovány. 

2. Poskytovatel udílí objednateli výhradní licenci k užití díla. 

3. Objednatel je oprávněn udělit podlicenci k užití díla. O udělení podlicence je objednatel 
povinen poskytovatele informovat. 

4. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo ve smyslu čl. V. 
odst. 1 této smlouvy. 

5. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k dílu. 

6. Objednatel není povinen licenci využít. 

VII. 
Trvání smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 30. 06. 2017. V případě vyčerpání 
limitu služeb uvedených včl. IN. odst. 3 končí dnem splněním poslední povinnosti 
plynoucí z této smlouvy. 

2. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud poskytovatel opakovaně neplní 
povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím 
po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně. 
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VIII. 

Sankce 

1. V případě neprovedení služeb poskytovatelem v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4 této 
smlouvy je oprávněn objednatel požadovat po poskytovateli smluvní pokutu ve výši 
3 000 Kč za každé jednotlivé nedodržení termínu. 

2. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené poskytovatelem 
v souladu s článkem V. této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat na zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené ceny, a to za každý i započatý den 
prodlení. 

3. Zaplacením úroku z prodlení ani smluvní pokuty není omezena výše nároku na náhradu 
škody. 

IX. 
Závěrečná ustanovení 

1. Výběr poskytovatele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro 
zadávání veřejných zakázek č. 04/16 ze dne 27. 9. 2016. 

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

3. Nastanou-íi u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

5. Poskytovatel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně 
podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní objednatel. Vztahy touto smlouvou 
neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva 
obdrží poskytovatel a jeden objednatel. 

8. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou 
způsobilost k právním úkonům, a že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji 
neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou 
srozuměny s jejím obsahem. 

0 9. 05. 2017 
V Jihlavě dne ..! . !?•.. 2017 ; | 

Kraj V] i I :!\ 

V Třebíči dne 

Ji 3 

Ing. Jana Fischerová, CSc. 
náměstkyně hejtmana 

Mgr. Pavel Pacal 
předseda 
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