
Kraj vysocí na
Smlouva o zajištění služeb

uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský
zákoník)

I.
Smluvní strany

Vysočina Tourism, příspěvková organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1571
se sídlem: 
zastoupená:
IČO:
bankovní spojení: 
č. ú.:
(dále jen „objednatel")

Na Stoupách 144/3, 586 01 Jihlava 
Ing. Tomášem Čihákem, ředitelem 
28263693
Sberbank CZ, a.s., Jihlava 
4200143303/6800

Vysočina Media s. r. o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 56065
se sídlem: 
zastoupená:
IČO:
bankovní spojení: 
č. ú.:

Polenská 4382/2c, 586 01 Jihlava 
Lukášem Dubnem, jednatelem 
27744493
Komerční banka, a. s. 
107-8361720237/0100

(dále jen „poskytovatel")

II.
Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění kvalitního průběhu akce Gastro - Havíření 2019 (dále jen „akce") 
pořádaného objednatelem dne 22. 6. 2019 v Jihlavě.

2. Předmětem těto smlouvy je zajištění zázemí v rámci akce (dále jen „služby").

3. Zajištěním zázemí se pro potřeby táto smlouvy rozumí:
a) pronájem a montáž stanu (10x40 metrů), včetně kotvení;
b) montáž stolů včetně zajištění 27 ks stolových desek o rozměrech min. 200 x 80 cm;
c) zajištění a instalace plachet na stoly a pivní sety (71,24 m^);
d) zajištění 11 ks informačních cedulí - plast o rozměrech 2x1 m - 9x 5mm včetně potisku;
e) zajištění 8 ks nápojových setů;
f) zajištění elektrických rozvodů;
g) zajištění zdroje pitné vody (2x nádrž vč. čerpadla);
h) zajištění nasvícení stanu;
i) zajištění ostrahy pronajatého vybavení (v termínu z 21. na 22. 6. 2019)

Povinnosti smluvních stran
1. Poskytovatel se zavazuje řádně provést služby v termínu uvedeném v čl. II. této smlouvy.

2. Poskytovatel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechny práce a výkony související s 
provedením služeb dle této smlouvy, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak (zejména 
dopravu apod.).
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3. Poskytovatel je povinen objednatele neprodleně informovat o jakýchkoliv okolnostech, které 

mohou ohrozit provedení služeb nebo způsobit zpoždění provedení služeb. Objednatel je povinen 
informovat poskytovatele o všech skutečnostech rozhodných pro řádné a včasné provedení 
služeb.

4. Objednatel se zavazuje uhradit poskytovateli cenu uvedenou v čl. VI. této smlouvy.

IV.
Způsob provádění služeb

1. Při provádění služeb dle této smlouvy bude poskytovatel postupovat v souladu s touto smlouvou a 
obecně závaznými právními předpisy. Poskytovatel je oprávněn využít k plnění smlouvy třetí 
osoby.

2. Objednatel se zavazuje poskytovateli poskytovat při provádění služeb dle této smlouvy součinnost.

1.

V.
Čas a místo plnění

Služby budou provedeny dne 22. 6. 2019 (8:00-23:00) v parku Smetanovy sady v Jihlavě.

VI.
Cena plnění, platební podmínky

1. Celková a nejvýše přípustná cena za služby v rozsahu a v kvalitě dle této smlouvy byla stanovena 
dohodou účastníků smlouvy na 161 553 Kč včetně DPH (slovy sto šedesát jedna tisíc pět set 
padesát tři korun českých), (dále jen „cena").

2. Cena zahrnuje veškeré náklady poskytovatele, tj. zejména vlastní dopravu, poplatky související 
s provedením služby.

3. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je den provedení služeb v souladu s čl. V. této smlouvy.

4. Cenu uhradí objednatel na základě faktury vystavené poskytovatelem po řádném a včasném 
provedení služeb v termínu uvedeném včl. V. této smlouvy, a to bezhotovostním převodem na 
účet poskytovatele. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů ode dne 
jejího prokazatelného doručení objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového 
dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
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.

VII.
Sankce

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

2. Zaplacením úroku z prodlení ani smluvní pokuty není omezena výše nároku na náhradu škody.
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Trvání smlouvy
1. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

2. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud poskytovatel neprovede služby v termínu 
sjednaném v článku V. této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti 
dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní 
straně.

IX.
Závěrečná ustanovení

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

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

3. Nastanou-li 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 - Registr smluv.

5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele poskytovatel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů 
v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany se zavazují, že 
obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění 
podmínek smlouvy.

6. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvu se řídí občanským zákoníkem a 
ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží jeden stejnopis a 
objednatel jeden stejnopis.

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 šiji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

V Jihlavě dne 17. 6. 2019

za poskytovatele:

l s.r.o.
2. Jihlava 586 01

Duben
jednatel

V Jihlavě dne 17. 6. 2019 

za objednatele;

Ing. Tomáš Cihák
ředitel

Vysočina Tourism,
příspěvková organizace 

Na Stoupách 144/3, 586 01 Jihlava 
IČ:28263693
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