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SMLOUVA O- ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran podle ustanovení § 1748 odst 2 zákona č, 89/2012 Sfo., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

l
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, Jihlava 587 33 
zastoupený: ÍVlUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
IČO: 70890749 
(dále jen „objednatel")
a

trvale bytem: 
narozen: 
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel")

II.
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění moderování slavnostního večera u příležitosti předání 
nejvyšších ocenění Kraje Vysočina pořádaného objednatelem v Horáckém divadle Jihlava 
dle oběma smluvními stranami odsouhlaseného scénáře, a to dne 8. 11. 2018 v době od 
18:00 do 21:00 hodin vč. aktivní účasti na zkoušce od 15:00 hodin.

ÍIL
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit službu v maximální možné kvalitě za podmínek 
stanovených touto smlouvou.

2. Za řádně a včas provedenou službu přísluší zhotoviteli dohodnutá cena.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli podklady nutné k zajištění služby do 1. 11. 

2018.
ÍV.

Cena
1. Cena za řádně a včas provedenou službu je dohodu smluvních stran stanovena na 

částku 15 000 Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) včetně DPH.

2. Cena je nejvyšší přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele. Zhotoviteli nebudou 
hrazeny žádné další náklady, které mu v souvislosti s plněním této smlouvy vzniknou.

3. Cena bude objednatelem vyplacena zhotoviteli nejpozději do 29. 11. 2018 na bankovní 
účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

V.
Sankce a ukončení smlouvy

1. Pokud poskytovatel neprovede dílo řádně a včas, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno 
právo na náhradu škody.



2. Pokud objednatel nezaplatí zhotoviteli cenu v termínu uvedeném v čl. IV. této smlouvy 
za zhotovitelem řádně a včas provedené dílo, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za každý i započatý den prodlení.

3. Platnost smlouvy lze ukončit písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.

VI.
Závěrečná ustanovení

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

2. Zhotovitel 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.

3. Výběr zhotoviteíe byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání 
veřejných zakázek č. 07/17 ze dne 15. 05. 2017.

4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel 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.

5. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po jednom vyhotovení.

7. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
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