
Smlouva o dílo
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sh., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisu

Číslo smlouvy z lotovitele:
56 hfí-

Číslo smlouvy objednatele:

Statutární město Olomouc - Městská policie Olomouc

se sídlem:
v

IC:

zastoupená:

ID datové schránky: 

bankovní spojení: 

(dále jen ..objednatel")

Kateřinská 23. 779 11 Olomouc 

00 299 308

Mgr. Pavlem Skalickým, ředitelem Městské policie Olomouc 

kazbzri

Česká spořitelna, a.s.. č. ú. 27-1801731369/0800

a

ARKS Plus s.r.o. 

se sídlem:

IČ:

DIČ:

ID datové schránky: 

zapsaná:

zastoupená: 

bankovní spojení: 

(dále jen ..zhotovitel")

Dolní Hejčínská 350/31.779 00 Olomouc

268 22 334

CZ26822334

s5tnawh

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě

oddíl C, vložka 26749

Františkem Svitákem. jednatelem

Komerční banka, a.s . č. ú. 35-782250257/0100

uzavírají níže uvedeného dne. měsíce a roku 

tuto smlouvu o dílo (dále jen smlouva"):

I. Předmět smlouvy'

Na základě této smlouvy se zhotovitel na svůj náklad a nebezpeěí zavazuje zajistit pro 
objednatele dílo s nehmotným výsledkem: kompletně organizačně a technicky zajistit 
uspořádání akce „25. výročí založení Městské policie Olomouc41 (dále jen „dílo")
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a objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu podle článku 
IV. smlouvy.

II. Specifikace díla

1. Dílo podle článku I. smlouvy se skládá z:

a) kompletního zajištění kulturního programu,

b) kompletního technického a organizačního zajištění akce,
dle položkového rozpočtu k akci, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen provést dílo s odbornou péčí na svůj náklad, nebezpečí 
a odpovědnost jako celek. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do okamžiku 
ukončení díla - akce. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má vlastnosti obvyklé v oboru 
kultury a propagace, že je bez právních vad. že budou zaplaceny licenční poplatky a jiné 
v souladu s obecně závaznými předpisy.

v
III. Cas a místo plnění

1. Místem plnění je Moravská filharmonie. Horní náměstí 23, 772 00 Olomouc.
2. Časem plnění je den 22.9.2017 od 14:00 do 23:00 hodin.

IV. Cena díla

1. Celková cena díla je 180 850,- Kč bez DPH. Ke stanovené ceně za dílo bude uplatněna 
daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění a vystaven daňový 
doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je ve smyslu § 21 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
považován den uzavření této smlouvy. Struktura ceny je uvedena v příloze č. 1 smlouvy 
- Položkovém rozpočtu akce, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Celková cena díla je cenou nejvýše přípustnou. Zhotovitel prohlašuje, že se předem 
seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na 
stanovení ceny díla. Celková cena uvedená u jednotlivých částí předmětu díla obsahuje 
veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla. Tato cena obsahuje 
předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen 
vstupních nákladů.

3. Cenu díla lze měnit pouze v případě změny zákonné sazby DPI 1.

V. Platební podmínky

1. Objednatel poskytuje zhotoviteli zálohu, která se započítává na cenu díla. Zhotovitel je 
oprávněn vystavit daňový doklad na:



a) zálohu (zálohovou fakturu) ve výši 50 % z ceny díla bez DPH po uzavření této 
smlouvy,

b) zbývající část ceny za dílo po provedení díla, nejdříve však 25.9.2017.
Zhotovitel je povinen vyúčtovat objednateli zálohovou fakturu po provedení díla ve výši 
poskytnuté zálohy dle předcházejícího odstavce smlouvy.
Lhůta pro splatnost faktur)' je 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Smluvní 
strany se dohodly, že dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu 
objednatele.
Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců 
podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

V případě zrušení akce z důvodů objednatelem nezaviněných se zhotovitel zavazuje 
vrátit vyplacenou zálohu v plné výši na účet objednatele do 10 dnů ode dne, kdy se akce 
měla konat.

VI. Sankce

V případě prodlení zhotovitele s plněním některé z povinností dle čl. II. a III. smlouvy je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % 
z celkové ceny díla za každé porušení povinnosti. V případě prodlení objednatele se 
zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku 
z prodlení v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v celém rozsahu, 
stejně jako nejsou dotčeny případné nároky na přiměřené zadostiučinění, které může být 
poskytnuto i v penězích, nárok na vydání bezdůvodného obohacení a jiné nároky 
vyplývající z právních předpisů.

Vil. Závěrečná ustanovení

Sdělení týkající se předmětu této smlouvy a jeho užívání musí byt předávána v takové 
formě, která by nezpůsobila pochybnosti o věrohodnosti odesílatele a termínu převzetí 
takového sdělení (přednostně formou datové zprávy nebo doporučeného dopisu). 
Taková sdělení je nutno zasílat na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být 
poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků 
bude objednatelem uveřejněna v registru smluv (pokud takovému uveřejnění podléhá) 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.
lato smlouva nabývá účinnosti uveřejněním prostřednictvím registru smluv dle 
příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).



5. Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou písemných 
dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu této smlouvy a všech náležitostech, které 
smluvní strany měly a chtěly v této smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro 
závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této 
smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s 
výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních 
stran. Smluvní strany tímto vzájemně prohlašují a stvrzují svými podpisy, že smlouvu 
řádně zvážily, její celý text přečetly a pochopily a že ji uzavírají o své svobodné a vážné 
vůli. Rovněž také prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly 
tuto jimi uzavíranou smlouvu jakkoliv učinit neplatnou či neúčinnou vůči jakékoliv třetí 
osobě a zmařit její účel tak, jak jej na počátku této smlouvy vážně deklarovaly. Smluvní 
strany konečně prohlašují, že jim nejsou známy překážky, které by bránily v uzavření 
této smlouvy nebo v její realizaci a naplnění účelu této smlouvy.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana po 
podpisu obdrží dva stejnopisy. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

č. 1 Položkový rozpočet akce

V Olomouci dne 15. 8. 2017

Objednatel: Zhotovitel:

ARKS Plus s.r.o.v

František Sviták 
jednatel
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Příloha č.l

POLOŽKOVÝ ROZPOČET K AKCI
25. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MĚSTSKÉ POLICIE OLOMOUC 

Termín: 22.9.2017
Místo: Moravská filharmonie, Horní náměstí 23, 772 00 Olomouc
Počet osob: 200

Položka Cena bez DPH

PRONÁJEM (zdarma) 0

HONORÁŘE INTERPRETŮ 94000

MODERÁTOR - DOPRAVA 9000

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 7350

PRODUKČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ARKS PLUS s.r.o. 25000

OSTATNÍ NÁKLADY 45500

(tantiémy, grafika, technika, doprava, aranžmá,...) (bez tisku a poštovného)

CENA CELKEM V KČ 180850,-

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.
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