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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 

Název dokumentu: Smlouva o dílo 

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

Schváleno: Datum: Č.usnesení: 

Dokument uložen u: oddPKŽÚ 

Počet vyhotovení: 2 

Adresát: Martin Husák, DiS. 

Smluvní částka: 1) 14500.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor sekretariátu hejtmana 

Podpis zajistit do: 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis ^ 

Zpracoval: OSH/Svatošová 12.3.2018 /L 
Projednáno s: OSH/Šteklová 12.3.2018 M 
Právní kontrola: OSH/Morkusová 12.3.2018 M, 
Předkládá: OSH/Morkusová 12.3.2018 M 
Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

OSH/Šteklová 12.3.2018 

Zodpovídá: Příkazce operace: OSH/Šteklová 12.3.2018 

/ Správce rozpočtu: OE/Zemanová 12.3.2018 íí ' 
Poznámka: 7 

Subjekt (IČO: 04170270), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
WIFČR; (ověření provedl: morkusova, datum ověření: 23.02.2018 12:56:42): 

Hudební vystoupení 

Rozpočtová skladba 
:  |  PoLmi t  ca 4ioo 

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). 
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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") 

Smluvní strany 

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

a 

Martin Husák 
Adresa: Těšany 138, PSČ 664 54 
IČ: 04170270 
Banka: ČSOB 
Číslo účtu: 270931550/0300 
(dále jen „zhotovitel") 

H. 
Účel smlouvy 

1. Účelem této smlouvy je zajištění doprovodného kulturního programu (hudební vystoupení) 
v délce cca 5 min. - první vstup, cca 8 min. - druhý vstup a cca 25-30 minut - hlavní 
produkce s využitím vlastních nástrojů. Hudební vystoupení je součástí Slavnostního 
večera u příležitosti udílení Záslužných medailí Kraje Vysočina, a to dne 24. 5. 2018 
v době od 18:00 do 20:00 hodin (dále jen „dílo"). Akce se koná v Horáckém divadle, 
Komenského 1359/22, Jihlava. 

m. 
Předmět smlouvy 

2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a závazek 
objednatele za řádně a včas zhotovené dílo zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. VI 
odst. 1 této smlouvy. . 

3. Zvuková zkouška proběhne dne 24. 5. 2018 před vystoupením, a to nejpozději do 17:30 
hodin. 

4. Čas hudebního vystoupení je dán scénářem, předpokládaný čas jednotlivých vystoupení 
je v 18:00, 18:45 a 19:20 hodin. 

IV. 
Práva a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v maximální možné kvalitě za podmínek stanovených 
touto smlouvou. Dílo bude vytvořeno tak, aby jeho řádnému užití nebránila práva třetích 
osob. 

2. Za řádně a včas provedené dílo přísluší zhotoviteli dohodnutá cena. 
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast všech vystupujících na zvukové zkoušce. 
4. Zhotovitel prohlašuje, že v době podpisu této smlouvy nemá smluvní závazky, které by 

bránily provedení vystoupení dle této smlouvy. 



5. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam skladeb, které budou prezentovány. 
Seznam těchto skladeb bude součástí přílohy č. 2 této smlouvy. 

V. 
Závazky objednatele 

1. Objednatel se zavazuje zajistit v součinnosti se zhotovitelem dostatečné osvětlení pro 
provedení díla. 

2. Objednatel se zavazuje zajistit dvě uzamykatelné šatny s přístupem na pódium. 
3. Objednatel se zavazuje zajistit odpovídající pitný a stravovací režim vystupujících. 
4. Objednatel se zavazuje zajistit zvučení dle přílohy č. 1 této smlouvy. 

VI. 
Cena 

1. Cena za řádně a včas provedené dílo je dohodu smluvních stran stanovena na částku 
14 500,-Kč Kč včetně DPH (slovy: čtrnáct tisíc pět set korun českých). 

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

3. Cenu uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném a 
včasném dokončení díla. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 30 
dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. 

4. Smluvní strany sjednávají možnost jednostranného zvýšení ceny díla ze strany 
zhotovitele v průběhu jeho provádění, a to v případě zvýšení zákonné sazby DPH. 
Navýšení sjednané ceny musí odpovídat zvýšení hodnoty DPH v závislosti na zvýšení 
zákonné sazby DPH. Smluvní strany sjednávají možnost jednostranného snížení ceny 
díla ze strany objednatele v průběhu jeho provádění, 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 úpravy výše ceny 
dle tohoto ustanovení se nebude uzavírat dodatek ke smlouvě. 

5. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, 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"). 

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

VII. 
Sankce a ukončení smlouvy 

1. Pokud zhotovitel neprovede dílo řádně a včas, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 6 000 Kč. 



2 Pokud objednatel nezaplatí zhotoviteli cenu v termínu uvedeném v čl. VI. odst. 3 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. Odstoupit od smlouvy je možné nejpozději 20 dnů před konáním 
produkce. 

1 Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání 
veřejných zakázek ze dne 15. 5. 2017 

2. 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. 

3. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
smlouvu v Registru smluv zveřejní objednatel. 

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

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

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

7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v Registru 
smluv. 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

V Jihlavě dne 
1 2 -03- 2018 

MUDr. Jiří Běháunpk 
hejtman Kraje Vysočina 

Kraj vysoancs 
Žilková 5?» 58? 33 Jihlava 

Martin Husák 

hu.martin@seznam.cz 
tel.: 728 667 875 

Martin Husák, DiS. 
hudební produkce 
Těšany 138, 664 54 

IČ:04170270 



Příloha č. 2 

Seznam skladeb 

1. vstup 

David Guetta - Without you 

2. vstup 

David Guetta - Dangerous 

Adele - Rolling in the Deep 

3. vstup (cca 20 minut) 

The Rembrandts - I'll Be There For You (Friends, úvodní znělka) 

Leonard Cohen - Hallelujah 

Jason Mraz - I'm yours 

Rachel Portman - The Cider House Rules 

Once - Falling Slowly 

A. Piazzolla - Libertango 

The Verve - Bitter Sweet Symphony - přídavek 

(rezerva:) Westlife - You Raise Me Up 


