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KRAJSKY ÚŘAD KRAJE Vysočina 

Název dokumentu: Dohoda o ukončení smluv o dílo 

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

Schváleno: Datum: Č.usnesení: 

Dokument uložen u: oddPKŽÚ 

Počet vyhotovení: 2 

Adresát: N.TIES CLASSIC s.r.o. 

Smluvní částka: 1) 0.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor sekretariátu hejtmana 

Podpis zajistit do: 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 
/ 

Zpracoval: OSH/Morkusová 27.11.2017 M y 
Projednáno s: OSH/Šteklová 27.11.2017 

Právní kontrola: OSH/Morkusová 27.11.2017 A''/ 
Předkládá: OSH/Morkusová 27.11.2017 M 
Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

OSH/Šteklová 27.11.2017 

Zodpovídá: Příkazce operace: OSH/Šteklová 27.11.2017 

Správce rozpočtu: OE/Zemanová 2 7, 11. 2017 
,') / 
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Poznámka: 
Subjekt (IČO: 25925733), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: morkusova, datum ověření: 27.11.2017 10:01:46): 

Dohoda o ukončení smluv o dílo 

Rozpočtová skladba: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košiice 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, jeji vyřízeni a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



KUJIP01DXHE0 

DOHODA 
o ukončení smluv o dílo 

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

N.TIES CLASSIC s.r.o. 
se sídlem: Brněnská 700, 500 06 Hradec Králové 
IČO: 25925733 
zastoupený: Ing. Martinem Tomešem, jednatelem společnosti 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
č. účtu: 251092464/0300 
(dále jen „zhotovitel") 

I. 
Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 18. 7. 2012 Smlouvu o dílo na zajištění výroby a 
dodání kvalitních propagačních materiálů (dále jen „Smlouvu"). 

II. 
Smluvní strany se dohodly, že ke dni 31. 10. 2017 končí platnost Smlouvy. 

III. 

(1) Důvod o ukončení smlouvy o dílo: 
Kraj Vysočina je pro naši firmu významným a dlouhodobým VIP zákazníkem, spolupráce 
s ním si velmi vážíme. Smlouva byla uzavřena v době, kdy cena materiálu byla vzhledem 
k technologickým postupům mnohem nižší, než je tomu nyní. Abychom dostáli 
požadované kvalitě výrobků, musíme materiál nakupovat v zahraničí, a to včetně 
technologie vzorování. Z tohoto důvodu nejsme schopni garantovat cenu dle smlouvy 
uzavřené 18. 7. 2012 

(2) Smluvní strany prohlašují, že ke dni ukončení platnosti Smlouvy nemají vůči sobě žádné 
závazky vyplývající ze smlouvy. 

(3) Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. 

(4) Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení. 

V Jihlavě dne 30.11.201 

za Kraj. vysocí 
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za zhotovitele 


