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Podpis zajistit do: 25.1.2017 
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Zpracoval: OŠMS/I. Mach 11.1.2017 

Projednáno s: OŠMS/M. Kastner 11.1.2017 

Právní kontrola: OddPKŽÚ/K. Prokešová 

Předkládá: OŠMS/I. Mach 11.1.2017 V v 
Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

OŠMS/K. Ubr IT f -/i 13L 

Zodpovídá: Příkazce operace: OŠMS/K. Ubr /I/ 

Správce rozpočtu: OŠMS/J. Kafková Q-Z 1- Jo 
Poznámka: 
Subjekt (IČO: 25545931), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: mach, datum ověření: 09.01.2017 13:21:12): 

Smlouva o zajištění ubytování a stravování výpravy Kraje Vysočina na LODM 2017 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 642600.00, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODPA: , ORJ : , ORG: POL: UZ: 

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, príp. 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, príp. 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). 



KUJIP00Y6CIS 

Smlouva o zajištění účasti na Hrách VIII. letní Olympiády dětí a mládeže ČR 
2017 v Jihomoravském kraji 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník") 

1. Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 57, Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený:MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy oprávněna Ing. Jana Fialová, MBA, radní kraje 
(dále jen „Kraj Vysočina") 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050005000/6800 

2. GALANT BRNO, s.r.o. 
se sídlem: Družstevní 2223/21, 621 00 Brno 
IČO: 25545931 
DIČ: CZ25545931 
zastoupený: JUDr. Michalem Kočařem, jednatelem 
(dále jen „dodavatel") 
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
číslo účtu: 27-4040980267/0100 

I. 
Účelem smlouvy je zajištění ubytování a stravování výpravy Kraje Vysočina na Hrách VIII. 
letní Olympiády dětí a mládeže ČR 2017 v Jihomoravském kraji (dále jen „LODM 2017") 
v termínu 24. - 29. června 2017 v celkovém počtu 306 osob. 

II. 
1) Dodavatel se touto smlouvou zavazuje zajistit pro Kraj Vysočina: 

a) ubytování účastníků her po dobu konání LODM 2017, 
b) stravování účastníků her po dobu konání LODM 2017. 

2) Kraj Vysočina se zavazuje zaplatit dodavateli za poskytnuté služby cenu uvedenou 
v čl. III. odst. 1 této smlouvy. 

3) Dodavatel se zavazuje neprodleně informovat Kraj Vysočina o jakýchkoliv 
skutečnostech, které by mohly ohrozit plnění této smlouvy. 

III. 
1) Cena se dohodou smluvních stran stanoví ve výši 2100,- Kč včetně DPH za účastníka 

her po dobu konání LODM 2017, tzn. při počtu 306 účastníků her sjednaná cena činí 
celkem 642 600 Kč včetně DPH (dále jen „cena"). Cena je stanovena jako pevná a 
nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady dodavatele. 

2) Cenu zaplatí Kraj Vysočina na základě faktury vystavené dodavatelem ke dni 15. 4. 
2017, a to formou bezhotovostního převodu na účet dodavatele, který je správcem 
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daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu 
ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH"). 

3) Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy dodavatel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Kraj Vysočina 
uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Krajem Vysočina 
takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny 
rovnající se výši DPH fakturované dodavatelem. 

4) Faktura vystavená podle čl. III. odst. 2 této smlouvy je splatná do 30 dnů ode dne jejího 
prokazatelného doručení Kraji Vysočina. Faktura - daňový doklad vystavený 
dodavatelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu nebo účetního dokladu dle 
právních předpisů. Nemá-li faktura všechny požadované náležitosti nebo obsahuje 
nesprávné cenové údaje, vyhrazuje si Kraj Vysočina právo před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit fakturu dodavateli. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou 
lhůtou splatnosti. 

IV. 
1) Před uplynutím doby, na kterou byla sjednána, lze platnost smlouvy ukončit písemnou 

dohodou smluvních stran. 

2) Kraj Vysočina je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 
- dodavatel závažným způsobem poruší některou z povinností vyplývajících z této 

smlouvy a znemožní či ohrozí tím účast výpravy Kraje Vysočina na LODM 2017, 
- pozbyde platnosti smlouva o Spolupráci oři pořádání Her VIII. Letní olympiády dětí 

a mládeže ČR 2017 uzavřená dne 6. 5. 2016 mezi Jihomoravským krajem a 
dodavatelem. 

Účinky odstoupení nastávají ke dni prokazatelného doručení písemného oznámení o 
odstoupení od smlouvy dodavateli. 

3) V případě, že ubytování a stravování zajištěné dodavatelem nebude kvalitativně a 
kvantitativně odpovídat standardům Her olympiády dětí a mládeže zavazuje se 
dodavatel zaplatit Kraji Vysočina smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč. Dodavatel je 
povinen smluvní pokutu zaplatit Kraji Vysočina do 30 dnů ode dne, kdy byl k zaplacení 
smluvní pokuty písemně vyzván s uvedením důvodu, na základě kterých Kraj Vysočina 
smluvní pokutu nárokuje. 

V. 

1) Tato smlouva se vypracovává ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží jedno. 

2) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 29. 6. 2017. 

3) Výběr dodavatele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání 
veřejných zakázek ze dne 27. 9. 2016. 

4) Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 
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5) Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

6) Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

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

8) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní Kraj Vysočina. 

9) Kontaktní osobou za Kraj Vysočina ve věcech plnění této smluvy je Mgr. Ivo Mach, tel.: 
564 602 940, e-mail: mach.i@kr-vysocina.cz. Kontaktní osobou za dodavatele je Michal 
Kočař, tel.: 774497444, e-mail: kocar@odm2017.cz 

smluv. 

V Jihlavě, dne 
25, 01, 201/ 

V Brně, dne 

za dodavatele za Kraj Vysočina 

GALANT BRNO, s.r.o. 
Družstevní 21, 621 00 Brno 

GALANT 
iČ: 25S 45 931 

DIČ: CZ2S5 45 931 

C.Ú.: 27-4040980267/0100 
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