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Kraj Vysoa na 
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 

101797 

Název dokumentu: Vystoupení akrobatů na galavečeru "Sportovec Kraje Vysočina 
2016" 
Vystoupení akrobatů na galavečeru "Sportovec Kraje Vysočina 
2016" 

Oprávněn/pověřen k podpisu: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje 

Schváleno: Datum: Č.usnesení: 

Dokument uložen u: OPKŽÚ 

Počet vyhotovení: 2 

Adresát: AGENTURA TIME s.r.o. 

Smluvní částka: 1) 70000.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor školství, mládeže a sportu 

Podpis zajistit do: 6.4.2017 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: OŠMS/I. Mach 4.4.2017 Aî  
Projednáno s: OŠMS/M. Kastner 4.4.2017 

Právní kontrola: OddPKŽÚ/K. Kotrba 

Předkládá: OŠMS/I. Mach 4.4.2017 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

OŠMS/K. Ubr 

./ 

Zodpovídá: Příkazce operace: OSM S/K. Ubr % *f. 00 í Sb 
v' 

Správce rozpočtu: OŠMS/Z. Pavelcová v]"- t A "5 
Poznámka: 
Subjekt (IČO: 64508374), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: mach, datum ověření: 04.04.2017 08:18:03): 

vystoupení akrobatů na galavečeru "Sportovec Kraje Vysočina 2016", dodavatel není plátce DPH 

Rozpočtová skladba: 

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

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

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



KUJIP00YB51I 

Smlouva o dílo 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze 
smluvních stran podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský, 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") 

I. 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje Vysočina 
IČ: 70890749 
bank. spojení: Sberbank CZ, a. s., pobočka Jihlava 
číslo účtu: 4050005000/6800 
(dále jen „objednatel") 

a 

Agentura Time, s.r.o. 
se sídlem: Musílkova 302/1, 150 00 Praha 5 
IČ: 64508374 
DIČ: CZ64508374 
Zastoupená: MgA, Dagmar Bednárikovou, jednatelkou 
bank. spojení: Fio banka, a.s. 
číslo účtu: 2000420661/2010 
(dále jen „dodavatel") 

H. 
Účel smlouvy 

1. Účelem této smlouvy je zajištění uměleckého vystoupení Vzdušné akrobacie dne 
7. 4. 2017 od 18:00 hodin v Kulturním domě Žďár nad Sázavou při příležitosti akce 
Sportovec Kraje Vysočina 2016. 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Dodavatel se zavazuje řádně a včas provést dílo v dohodnutém termínu, kvalitě a 
provedení. Objednatel je povinen za řádně a včas provedené dílo zaplatit cenu 
uvedenou v čl. VI této smlouvy. 

IV. 
Trvání smlouvy, doba a místo plnění 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 7. 4. 2017. 

2. Doba plnění je sjednána dohodou smluvních stran na 7. 4. 2017. Čas plnění se 
sjednává ve prospěch objednatele, s tím, že předpokládaný čas plnění je od 7. 4. 
2017 hod. 18:00, zkouška 7. 4. je možná od 13:00 hodin. 

3. Místem plnění je Kulturní dům Žďár nad Sázavou v Žďáru nad Sázavou. 
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V. 
Povinnosti smluvních stran 

1. Dílo je provedeno jeho řádným a úplným dokončením a odevzdáním objednateli v místě 
a termínu stanoveném v čl. IV této smlouvy. 

2. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech okolnostech důležitých pro 
řádné a včasné provedení díla. 

3. Objednatel dodá po podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
dodavateli harmonogram. 

4. Objednatel zajistí technické zajištění akce. Technické požadavky dodavatele: specifikace 
na místě konání s místním technickým personálem, nutno instalovat zařízení a pomůcky 
pro vzdušnou akrobacii. Instalaci provádí dodavatel za asistence místního technického 
dozoru. Časový harmonogram instalace - 11.00- 17.00 hodin. 

5. Objednatel se zavazuje zajistit pořadatelskou službu. 

6. Objednatel se zavazuje zajistit bezplatné parkování v místě akce pro potřeby dodavatele. 

VI. 
Cena a způsob placení 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla činí: 70 000 Kč (dodavatel není 
plátcem DPH). 

2. Cena zahrnuje všechny položky nutné k řádnému splnění všech závazků dodavatele 
dle této smlouvy, včetně veškerých nutných nákladů s tím spojených. Dodavateli 
nebudou hrazeny žádné další náklady, které mu v souvislosti s plněním této smlouvy 

. vzniknou. 

3. Cenu díla objednatel dodavateli uhradí na základě faktury, kterou vystaví dodavatel v 
den, kdy byla řádně a včas dokončeno dílo. Faktura musí obsahovat veškeré 
náležitosti daňového dokladu podle obecně závazných předpisů a zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud faktura 
nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zpět 
dodavateli s tím, že ode dne doručení opravené faktury běží nová lhůta splatnosti. 
Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. 

4. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
dodavatele. 

VII. 
Sankce 

1. Pokud dodavatel bude s prováděním díla v prodlení, je objednatel oprávněn účtovat 
mu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny a to za každou i započatou hodinu prodlení. 

2. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené dodavatelem 
v souladu s čl. VI této smlouvy je dodavatel oprávněn účtovat objednateli úrok 
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z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den 
prodlení. 

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

VIII. 
Ukončení smlouvy 

1. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

2. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud dodavatel nedodá dílo v termínu 
sjednaném v článku IV této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy. Dodavatel může 
od této smlouvy odstoupit, pokud objednatel nezaplatí cenu za řádně a včas 
provedené dílo v terminu uvedeném v čl. VI odst. 2 této smlouvy. Odstoupení nabývá 
účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného 
vyhotovení druhé smluvní straně. 

3. Neumožní-li objednatel v důsledku neodvratitelné události ležící mimo smluvní strany 
(přírodní katastrofa, epidemie, válečný konflikt, úřední zákaz,...) dodavateli provést 
dílo v souladu s touto smlouvou, zaniká dodávajícímu v plné výši právo na 
dohodnutou cenu. 

4. Vznikne-li na základě neodvratitelné události (vážné onemocnění, úraz, úmrtí,...) 
překážka na straně dodávajícího (vážné onemocnění, úraz, úmrtí,...), která mu 
neumožní v souladu s touto smlouvou provést dílo, zaniká dodávajícímu v plné výši 
právo na dohodnutou cenu a objednatel není oprávněn po dodávajícím požadovat 
náhradu škody v důsledku toho vzniklé. Výše uvedené platí pouze ovšem za 
podmínky, že dodávající bez prodlení objednatele o takové události prokazatelně 
písemně vyrozuměl. Taková událost musí být vždy řádně doložena. Pokud tak 
dodávající neučiní, je objednatel po něm oprávněn požadovat náhradu škody takto 
mu vzniklé a to až do výše v této smlouvě sjednané ceny. 

5. V případě neprovedení díla zaviněním dodávajícího z důvodu jiného, než který je 
uveden v čl. VIII odst. 4 této smlouvy, je dodávající povinen uhradit objednateli jeho 
náklady s neuskutečněním akce vzniklé. 

6. Zruší-li objednatel provedení díla z jiného důvodu nežli je uveden v čl. VIII odst. 3 této 
smlouvy, je povinen vyplatit účinkujícímu 30% z celkové částky honoráře oznámí-li 
tuto skutečnost nejpozději 21 dní před datem vystoupení, 50% oznámí-li zrušení 
vystoupení nejpozději 14 dní před vystoupením. Oznámí-li pořadatel účinkujícímu 
zrušení akce méně než 48 hodin před vystoupením, je povinen vyplatit honorář 
účinkujícímu v plné výši. 

IX. 

Ochrana nehmotných statků 

1. Tento článek smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla 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). 
Dodavatel touto smlouvou poskytuje objednateli právo na jakékoliv v současnosti 
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známé využití, zejména další zpracování a úpravu díla, jakož i nehmotných statků, 
které jsou v tomto díle zpracovány, včetně práva objednatele udělit dalším osobám 
podličenci k využití díla včetně nehmotných statků v tomto dokumentu zpracovaných, 

2. Dodavatel udílí objednateli výhradní licenci k užití díla. 

3. Objednatel je oprávněn dílo užít všemi způsoby. Za tímto účelem je objednatel 
oprávněn dílo dále zpracovávat a upravovat. 

4. Objednatel je oprávněn udělit podlicenci k užití díla. V případě, že o udělení 
podlicence bude požádáno v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, bude podlicence poskytnuta za jednorázovou úplatu ve výši 1 
000 000 Kč. 

5. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo. 

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

7. Objednatel není povinen licenci využít. 

X. 
Ustanovení společná a závěrečná 

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

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

3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele dodavatel výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Dodavatel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně 
podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv splní objednatel. 

5. Kontaktní osobou objednatele ve věcech souvisejících s touto smlouvou je Ivana 
Šteklová, tel.: 724 650 140, e-mail: steklova.i@kr-vvsocina.cz. 

6. Kontaktní osobou dodavatele ve věcech souvisejících s touto smlouvou je: Dagmar 
Bednáriková tel. 777 088 928, e-mail: mlejn@me.com. 

7. Pro případ odstoupení se za podstatné porušení smlouvy považuje prodlení 
dodavatele s prováděním díla delší než 3 dny. 

8. Smluvní strany sjednávají, že tato smlouva a vztahy touto smlouvou blíže 
neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, z nichž se 
přednostně použijí ustanovení týkající se smlouvy o dílo. 
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9. Tuto smlouvu lze měnit jen formou písemného dodatku podepsaného oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a 
svobodné vůle a nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

11. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 
dodavatel. 

V Jihlavě, dne q 7 Q4. 2017 

MUDr. Jiří Běhounek 
hejtman kraje / 

MgA. Darmar Bednáři ková 
Jednatel, Agentura Time, s.r.o. 

Stránka 5 z 5 


