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Obec Slatina, č.p. 50, 410 02 Slatina 

Smlouva o dílo  

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  

 

Smluvní strany 

 

Objednatel 

Obchodní název: Obec Slatina 

Sídlo: Slatina 50, Slatina 410 02 

IČ: 00264377 

DIČ:  není plátce 

Zastoupený: Ing. Danou Stránskou, starostou obce 

 

a 

 

Zhotovitel 

Obchodní název: „doplní dodavatel“ 

Sídlo: „doplní dodavatel“ 

IČ: „doplní dodavatel“ 

DIČ: „doplní dodavatel“ 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v „doplní dodavatel“, „doplní dodavatel“, 

vložka „doplní dodavatel“ 

Zastoupená: „doplní dodavatel“ 

 

se níže uvedeného dne, měsíce a roku vzájemně dohodly a mezi sebou uzavřely tuto smlouvu o dílo 

(dále jen „smlouva“): 
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I. 

Účel smlouvy 

1) Účelem této Smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) je vypracování projektové dokumentace pro 

provedení stavby s pracovním názvem „Výstavba splaškové kanalizace a ČOV v obci 

Slatina“ včetně provedení činností nezbytných pro její řádnost a úplnost, provedení 

souvisejících činností, obstarání stavebního povolení potřebného pro provedení stavby a 

poskytnutí dalších činností tak, jak jsou v této smlouvě dále vymezeny. 

2) Objednatel je veřejnoprávní korporací, jejíž postavení je dáno čl. 99 a násl. Ústavy České 

republiky a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

Objednatel s ohledem na hospodaření s obecními prostředky má zásadní zájem na řádném 

plnění povinností zhotovitelem podle této smlouvy. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel 

má zájem na poskytnutí všech plnění ukládaných zhotoviteli touto smlouvou řádně a včas, kdy 

tato plnění spolu vzájemně souvisejí a bez řádného splnění každého jednotlivého z nich není 

možné naplnit účel této smlouvy. 

3)  Zhotovitel je podnikatelem, který byl objednatelem vybrán na základě zhotovitelem předložené 

nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu na služby. Nabídka zhotovitele tvoří Přílohu č. 1 

této smlouvy. 

4)  Pro účely této smlouvy platí, že projektová dokumentace je vyhotovovaná a další plnění je 

poskytováno pro účely a ve věci stavby s pracovním názvem „Výstavba kanalizace v obci 

Slatina“ v obci Slatina (dále jen „stavba“). 

5) Předmět plnění bude spolufinancován z Operačního programu Životní prostřední programové 

období 2014 – 2020.           

 

II. 

Předmět smlouvy a výsledek  

1) Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při poskytování plnění 

podle této smlouvy, tzn. zejména povinnost zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo, 

související a další činnosti a tomuto odpovídající povinnost objednatele uhradit zhotoviteli za 

řádně provedené dílo, související a další činnosti cenu uvedenou v čl. V. této smlouvy. 

2) Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad, na své nebezpečí a osobně s výhradou uvedenou v čl. 

XV. této smlouvy vyhotovit s odbornou péčí projektovou dokumentaci pro provedení stavby a 

poskytnout objednateli s tímto související plnění, které spočívá v těchto činnostech: 

a) vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby; 

b) autorský dozor při provádění stavby; 

pro účely této smlouvy jsou jednotlivá plnění uvedená v tomto odstavci dále označována také 

souhrnně jako „dílo“. V případě, kdy plnění podle této smlouvy představuje závazek ke splnění 

příkazu zhotovitelem, je zhotovitel povinen postupovat poctivě, pečlivě podle svých schopností a 
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použít každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, 

který se shoduje s vůlí objednatele.  

 

3) Výsledkem: 

a) díla ve smyslu vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby je kompletně 

vyhotovená projektová dokumentace pro provedení stavby v rozsahu a obsahu daném 

platnými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „StZ“) a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“); 

b) plnění podle odst. 2), písm. b) je zajištění  řádného autorského dozoru při provádění 

stavby. 

 

Vymezení díla je zejména dáno takto: 

a) Projektová dokumentace pro provádění stavby: 

(i.) Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) musí být vypracována dle zákona č. 

183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcím předpisem v členění a rozsahu 

dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Projektové dokumentace budou 

předány v počtu 6 vyhotovení v tištěné podobě a 2 vyhotovení v digitální podobě. 

(ii.) Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace pro provedení stavby slouží současně jako 

podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a že je tedy 

povinen při jejím vypracování respektovat a dodržet podmínky citovaného zákona a jeho prováděcích 

předpisů vztahujících se k projektové dokumentaci. 

(iii.) V rámci vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby je zhotovitel povinen zajistit: 

- zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ve smyslu a za podmínek definovaných 

vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky 

na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; 

- zpracování kontrolního rozpočtu v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a 

zpracování celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou rekapitulace všech 

zpracovaných soupisů; 

- zpracování technických podmínek pro provádění projektované stavby a zpracování technických 

požadavků na rozhodující materiály či výrobky; 

- zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek, statického posouzení a měření potřebných 

pro zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Veškeré tyto zkoušky je 

nezbytné provést ve vysoké podrobnosti, vzhledem k tomu, že se jedná o historicky cenné 

objekty, které jsou památkově chráněny. Součástí projektové dokumentace cest a komunikací 

budou i geologické průzkumy (nikoliv rešerše). 
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(iv.) Zhotovitel je povinen jako součást projektové dokumentace pro provedení stavby zpracovat a 

předat objednateli i soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v jehož rámci je povinen respektovat 

následující zásady: 

- každý stavební objekt, inženýrský objekt nebo provozní soubor definovaný projektovou 

dokumentací pro provedení stavby musí mít zpracován svůj vlastní soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb (dále jen soupis prací); 

- všechny stavební objekty a inženýrské objekty či provozní soubory musí být zatříděny do 

druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů;   

- položky soupisu prací musí být popsány v podrobnostech vymezujících obsah a kvalitu 

požadovaných stavebních prací, dodávek nebo služeb a umožňujících stanovit jejich 

jednotkovou cenu.  Položky soupisu budou popsány v dostupné cenové soustavě, která musí 

být v soupisu prací jasně identifikována a která musí mít zabezpečen neomezený dálkový 

přístup;   

- položka soupisu prací musí obsahovat pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky dle 

použité cenové soustavy a označení cenové soustavy, popis položky jednoznačně vymezující 

druh a kvalitu práce, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména 

technické a cenové podmínky, dále měrnou jednotku a požadované množství v měrné 

jednotce. U každé položky musí být i výkaz výměr k uvedenému množství tj., verbální a 

matematický popis výpočtu množství měrných jednotek. U položek u nichž se výpočet 

množství shoduje lze výkaz výměr nahradit odkazem; 

- vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném soupise souhrnně pro celou stavbu; 

- nebude-li některá z položek v použité cenové soustavě obsažena, musí být její popis 

zpodrobněn natolik, aby vylučoval jakýkoli nejednoznačný výklad, taková položka pak musí být 

zřetelně označena, že není součástí použité cenové soustavy; 

- soupis prací nesmí obsahovat obchodní jména konkrétních výrobků nebo materiálů a musí 

obsahovat jejich základní technické parametry tak, jak jsou předpokládány v projektové 

dokumentaci pro provedení stavby. 

(v.) Zhotovitel je povinen jako součást projektové dokumentace pro provedení stavby zpracovat a 

předat objednateli i souhrnný rozpočet stavby, v jehož rámci je povinen předložit souhrnný list 

s definicí všech soupisů jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů včetně 

soupisu vedlejších a ostatních nákladů. 

 

b) Autorský dozor: 

(i.) Autorský dozor je vykonáván zhotovitelem po dobu realizace stavby až do její kolaudace a musí 

být vykonáván s náležitou odbornou péčí. 

(ii.) Autorský dozor kontroluje v průběhu provádění stavby, a to zda stavba je zhotovována v souladu 

s projektovou dokumentací zhotovitele (dále také jako „autor“). V rámci autorského dozoru je autor 

povinen zabezpečit zejména: 
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- účast na předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a tím, kdo bude zhotovitelem 

stavby; 

- průběžnou kontrolu provádění stavby z hlediska technického a technologického a zejména 

z hlediska souladu provádění s projektovou dokumentací; 

- průběžná kontrola provádění stavby z hlediska podmínek stavebního povolení, popřípadě 

podmínek vyplývajících z vyjádření dotčených orgánů nebo organizací;  

- dopracování či úpravy projektové dokumentace stavby v případech, kdy je pro pokračování 

stavby nezbytné či v případech, kdy je v předané projektové dokumentaci pro provedení 

stavby zřejmá vada; 

- poskytování vysvětlení a rad při vypracovávání dílenské a výrobní dokumentace tím, kdo bude 

zhotovitelem; 

- vydávání odborných stanovisek ke všem požadavkům účastníků výstavby, zejména pak 

technického dozoru a zhotovitele stavby; 

- kontrolu stavebního deníku včetně zapsání stanovisek autora k zápisům zhotovitele stavby 

nebo technického dozoru ve stavebním deníku; 

- účast na kontrolních dnech stavby; 

- poskytování stanovisek k požadavkům zhotovitele stavby na zvýšení rozsahu prací nebo 

dodávek popřípadě na záměny materiálů a kontrola ceny nabízené zhotovitelem stavby za 

navrhované změny stavby; 

- účast na předání a převzetí dokončené stavby mezi objednatelem a zhotovitelem stavby; 

- účast na kolaudačním řízení. 

(iii.) Zhotovitel je povinen vykonávat autorský dozor jako pravidelný a občasný, tj. je povinen provádět 

kontroly zhotovování stavby průběžně tak, aby kontrolu provedl nejméně 2x v kalendářním měsíci. 

Podrobné podklady k předmětu plnění podle této smlouvy a technické podmínky stanoví Příloha č. 2. 

 

4) Zhotovitel je povinen postupovat při plnění svých povinností s odbornou péčí, v souladu s touto 

smlouvou, jejíž nedílnou součástí jsou její přílohy, v souladu se zadávací dokumentací ve věci 

„Výběr dodavatele na projektovou dokumentaci“ ze dne „doplní zhotovitel“, ve znění pozdějších 

změn, v souladu s platnými právními předpisy, zejména StZ a vyhláškou, s požadavky orgánů 

výkonu státní správy a dotčených orgánů a dalšími správními rozhodnutími, právními předpisy, 

technickými předpisy a normami vztahujícími se k plnění podle této smlouvy. 

5) Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) se před uzavřením této smlouvy seznámil s veškerými podmínkami a podklady potřebnými 

pro provedení díla podle odst. 4), těmto podmínkám a podkladům rozumí, nemá žádných 

výhrad, považuje je za bezvadné a dostatečné pro provedení díla a je jimi plně vázán; 
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b) měl před uzavřením této smlouvy dostatek času si řádně prohlédnout místa, která se vztahují 

k plnění podle této smlouvy, včetně technických a provozních parametrů míst, na které se 

plnění podle této smlouvy vztahuje, že neexistují žádné nevyjasněné věci, které by se 

vztahovaly k plnění podle této smlouvy, že zná místní podmínky, a že mu v plnění podle této 

smlouvy za podmínek v této smlouvě uvedených včetně ceny za dílo nic nebrání. 

6) Existence jakýchkoli skrytých překážek týkajících se místa či míst, ke kterým se vztahuje plnění 

podle této smlouvy nebo existence jakýchkoli jiných skutečností, pro které by bylo omezeno 

nebo znemožněno provést dílo podle této smlouvy, není důvodem pro odstoupení zhotovitele od 

této smlouvy nebo pro změnu cenu za dílo. 

7) Při plnění svých závazků podle této smlouvy postupuje zhotovitel samostatně. Budou-li 

objednatelem zhotoviteli uděleny pokyny, je zhotovitel těmito pokyny vázán. Zhotovitel je 

povinen postupovat v souladu se zájmy objednatele, kterými jsou zejména dosažení účelu této 

smlouvy. 

8)  Jakékoli změny rozsahu díla nebo jakékoli změny díla oproti této smlouvě, je zhotovitel 

oprávněn učinit jen po písemném souhlasu objednatele. V případě jakýchkoli změn jsou smluvní 

strany povinny formou dodatku k této smlouvě dohodnout dopad těchto změn na cenu za dílo. 

9) Zhotovitel je dále povinen na své náklady a nebezpečí řádně opatrovat věci, které za účelem 

plnění této smlouvy obdržel od objednatele. 

10) Místem plnění je Obec Slatina. Místem plnění se pro účely této smlouvy ve věci zhotovení 

projektové dokumentace rozumí místo, kde dojde k předání provedeného díla. 

11) Bude-li k obstarání jakékoli záležitosti podle této smlouvy třeba, aby objednatel vystavil 

zhotoviteli plnou moc pro právní jednání za objednatele, je zhotovitel povinen tuto skutečnost 

s předstihem písemně oznámit objednateli a vyžádat si od objednatele vystavení plné moci. 

 

III. 

Prohlášení zhotovitele 

1) Zhotovitel tímto prohlašuje, že: 

a) byl objednatelem před uzavřením této smlouvy seznámen se záměrem a účelem této 

smlouvy; 

b) má všechna právním řádem požadovaná oprávnění k plnění podle této smlouvy, má potřebné 

předchozí zkušenosti s poskytováním stejného plnění, a že má potřebné technické, finanční a 

personální kapacity k řádnému provedení díla podle této smlouvy; 

c) není v úpadku, v hrozícím úpadku, a ani na jeho majetek nebyl podán insolvenční návrh; 

d) na jeho majetek nebyla nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí; 

e) nemá žádných závazků po splatnosti vůči třetím osobám, které by mohly ohrozit plnění podle 

této smlouvy. 
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2) Zhotovitel ručí za to, že veškeré části díla, z nichž se dílo skládá nebo, které k provedení díla 

užil, jsou jeho výlučným vlastnictvím vylučujícím práva třetích osob, a to i v případě nesplnění 

povinností zhotovitele vůči jeho dodavatelům. 

3)  Prohlášení učiněná v odst. 1) a 2) je zhotovitel povinen uchovávat v platnosti po celou dobu 

trvání této smlouvy. Ukáže-li se po uzavření této smlouvy, že bylo jakékoli z prohlášení 

nepravdivé nebo stane-li se jakékoli z prohlášení později neplatné, je objednatel oprávněn od 

této smlouvy odstoupit. 

 

IV. 

Věci určené k provedení díla a vlastnické právo 

1) Věci, které jsou určené k provedení díla, je povinen opatřit na své náklady a nebezpečí 

zhotovitel. 

2) Cena věcí uvedených v odst. 1) je součástí celkové ceny díla podle čl. V. odst. 2) této smlouvy. 

Pro případ, že objednatel opatří jakoukoli věc k provedení díla, bude o cenu této věci snížena 

cena za dílo podle čl. V. této smlouvy.  

3) Vlastníkem zhotovovaného díla je od samého počátku objednatel. 

4) Nebezpečí škody na díle, na majetku třetích osob a objednatele nese zhotovitel ode dne 

uzavření této smlouvy do dne převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. 

 

V. 

Cena za dílo  

1) Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně poskytnuté plnění podle této smlouvy dále 

sjednané protiplnění (dále jen „cena za dílo“). Cena za dílo tak, jak je dále uvedena, zahrnuje 

cenu za dílo v případech, kdy plnění podle této smlouvy představuje provádění díla ve smyslu 

smlouvy o dílo, odměnu, v případech, kdy plnění podle této smlouvy představuje obstarání 

příkazu ve smyslu příkazní smlouvy a jakékoli jiné další formy odměny za plnění podle této 

smlouvy. Nárok na cenu za dílo vzniká jen tehdy, bylo-li dílo řádně provedeno, nastal-li výsledek 

příkazů uvedených v této smlouvě a další plnění byla řádně poskytnuta. 

2) Cena za dílo je cenou nejvýše přípustnou. Cena za dílo, která zahrnuje také veškeré náklady 

zhotovitele spojené s plněním díla podle této smlouvy, veškeré náklady spojené či jinak 

související s dalšími činnostmi, které navazují nebo jsou jinak spojené s plněním díla, včetně 

veškerých nákladů na provedení požadovaných úkonů a služeb, finanční vlivy a rizika (například 

inflace) a zisk, činí pevnou částku ve výši: 
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celková cena v Kč bez DPH sazba v %  

a  

výše DPH v Kč 

celková cena v Kč včetně DPH 

„doplní zhotovitel“ „doplní zhotovitel“  

„doplní zhotovitel“ 

„doplní zhotovitel“ 

 

3) Cena za dílo byla určena na základě úplného, závazného a bez jakékoli jiné výhrady učiněného 

rozpočtu, který je jako součást nabídky zhotovitele uveden v Příloze č. 1 a je cenou úplnou a 

závaznou, čímž není dotčeno právo objednatele podle věty poslední tohoto odstavce. Jako 

součást vystaveného daňového dokladu podle čl. VI. odst. 2) této smlouvy je zhotovitel povinen 

předložit soupis skutečně provedených prací ve smyslu Přílohy č. 1. Objednatel je oprávněn 

jednostranně ponížit cenu za dílo o jednotkovou cenu prací uvedených v Příloze č. 1, u kterých 

mu zhotovitelem nebylo nejpozději při vystavení daňového dokladu podle čl. VI. odst. 2) této 

smlouvy prokázáno jejich skutečné provedení. 

4) Zvýšení ceny za dílo je možné jen na základě uzavření písemného dodatku k této smlouvě, 

kterým bude upraveno zvýšení ceny za dílo. Změna ceny za dílo je nad rámec předchozí věty 

možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. 

V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době 

vzniku zdanitelného plnění. Zhotovitel je srozuměn s tím, že nedostatečná informovanost o 

podmínkách míst plnění není důvodem pro úhradu vícenákladů. Vícepráce nebudou zhotoviteli 

uhrazeny, nedojde-li před započetím jejich provádění k uzavření písemného dodatku k této 

smlouvě, kterým bude stanovena cena víceprací. 

5) Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své 

pohledávky za objednatelem, které mu vznikly podle této smlouvy nebo v jakékoli souvislosti 

s ní na třetí osobu. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn 

zastavit třetí osobě své pohledávky vůči objednateli, které mu vznikly podle této smlouvy nebo 

v jakékoli souvislosti s ní. 

6)  Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy a ani mu nebude hradit žádné náklady nad 

rámec ceny za dílo podle odst. 2).  

7)  Zhotovitel s ohledem na svá prohlášení v této smlouvě prohlašuje, že nenastane žádná 

mimořádná nepředvídatelná okolnost, která by dokončení díla podstatně ztěžovala, a pro kterou 

by bylo možno žádat soud o spravedlivé zvýšení ceny za dílo, anebo o zrušení této smlouvy a o 

tom, jak se strany vypořádají. Zhotovitel není oprávněn pro případ, že by nastala zcela 

mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje, žádat soud o 

spravedlivé zvýšení ceny za dílo, anebo o zrušení této smlouvy a o tom, jak se strany 

vypořádají.  

 

 



 
 
 

Příloha č. 6 Zadávací dokumentace 
 

9 

VI. 

Splatnost ceny za dílo 

1) Nárok na úhradu ceny za dílo podle čl. V. odst. 2) této smlouvy vzniká zhotoviteli řádným 

provedením díla a dosažením výsledků podle této smlouvy. 

2) Zhotovitel bude cenu za dílo postupně účtovat na základě dílčí fakturace provedených prací za 

každý kalendářní měsíc, ve kterém dílo prováděl. Zhotovitel je povinen předložit objednateli 

vždy nejpozději do pátého (5) pracovního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za 

který se dílčí fakturace provádí soupis provedených prací, užitých věcí a dalšího plnění 

zhotovitele (dále jen „soupis provedených prací“) k odsouhlasení objednatelem. Jen 

objednatelem písemně odsouhlasený soupis provedených prací je podkladem pro fakturaci 

provedených prací a tento odsouhlasený soupis provedených prací musí tvořit nedílnou součást 

vystaveného daňového dokladu. Konkrétní daňový doklad musí být zhotovitelem objednateli 

vystaven do deseti (10) pracovních poté, co objednatel odsouhlasil fakturovaný soupis 

provedených prací. Zhotovitel je povinen rozepsat jednotlivé fakturované položky včetně jejich 

množství a ceny.  

3)  Objednatel je oprávněn užít pozastávku, resp. jakoukoli část z ní za účelem odstranění vad 

nebo nedodělků díla, které zhotovitel řádně a včas neodstranil, a dále za účelem úhrady všech 

svých splatných pohledávek vůči zhotoviteli, které mu vznikly podle nebo v souvislosti s touto 

smlouvu. 

4)  Splatnost fakturované částky činí 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. 

5)  Daňový doklad musí obsahovat náležitosti podle platných právních předpisů a musí být k němu 

přiložen soupis provedených prací. Nesplňuje-li daňový doklad zhotovitele jakoukoli náležitost 

podle této smlouvy, je objednatel oprávněn tento daňový doklad vrátit zpět zhotoviteli 

k přepracování s tím, že v takovémto případě počíná běžet nová doba splatnosti od okamžiku 

doručení řádně opraveného daňového dokladu objednateli. 

6) Platby objednatele podle této smlouvy budou poskytovány zhotoviteli bezhotovostně a jsou 

uhrazeny okamžikem, kdy byla stanovená částka poukázána ve prospěch bankovního účtu 

zhotovitele. 

 

VII. 

Kontrola díla 

1) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. 

2) Zhotovitel je povinen seznamovat objednatele průběžně se stavem prováděného díla. Na 

základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen podat objednateli písemnou zprávu o plnění 

podle této smlouvy, a to do pěti (5) dnů ode dne obdržení výzvy objednatele.  

3) Objednatel je oprávněn v rámci kontroly nebo i kdykoli mimo ní vytknout zhotoviteli vady 

a/nebo nedodělky, které se na díle nachází. V případě vytknutí vad/anebo nedodělků bude 

postupováno podle odst. 4). 
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4) V případě vad díla nebo nedodělků díla, je zhotovitel povinen tyto vady a/nebo nedodělky bez 

zbytečného odkladu odstranit v termínu písemně dohodnutém s objednatelem, nedojde-li 

bezodkladně po vytknutí vady nebo nedodělku k dohodě o termínu jejich odstranění, pak 

v termínu určeném objednatelem, minimálně však ve lhůtě tří (3) dnů ode dne vytknutí vady 

nebo nedodělku objednatelem. V případě jakéhokoli prodlení zhotovitele s plněním jakékoli jeho 

povinnosti podle předchozí věty je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 

VIII. 

Zahájení provádění díla a předání a převzetí konečného díla 

1) Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla, řádně jej provést a předat objednateli nejpozději 

v těchto termínech: 

a) zahájit provádění díla nejpozději následující pracovní den po uzavření této smlouvy; 

b) provedení díla a předání kompletního díla objednateli bude prováděno podle harmonogramu: 

zajištění potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných 

pro zpracování projektové dokumentace pro provedení 

stavby 

do 15 - ti dnů od podpisu SOD 

předložení návrhu konceptu celého projektu objednateli do 20 - ti dnů od podpisu SOD 

odevzdání projektové dokumentace pro provedení stavby ke 

zpřipomínkování 
do 45 - ti dnů od podpisu SOD 

odevzdání kompletní finální verze projektové dokumentace 

pro provedení stavby se zapracováním připomínek včetně 

soupisu prací a souhrnného rozpočtu 

do 15 - ti dnů od písemného 

obdržení všech připomínek 

výkon autorského dozoru při provádění stavby 
průběžně po celou dobu 
realizace stavby 

 

2) Dílo je řádně provedeno, je-li řádně jako celek dokončeno a ve stanovené době předáno 

objednateli. Dílo může být objednateli předáno po částech jen se souhlasem objednatele. 

3)  Dílo je pro účely této smlouvy považováno za řádně dokončené, je-li jako celek a i jeho 

jednotlivé části bez vad, a to faktických i právních, a bez nedodělků. Pro předcházení případným 

pochybnostem platí, že předvedením způsobilosti díla sloužit svému účelu za předpokladu, kdy 

dílo bude trpět vadami a/nebo nedodělky, není považováno za řádné dokončení díla ve smyslu 

této smlouvy. 

4)  Místem předání a převzetí díla je sídlo objednatele. 

5) Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději pět (5) dnů předem, kdy bude 

dílo připraveno k předání. Předat lze jen řádně zhotovené dílo podle této smlouvy. Objednatel je 

povinen se k předání díla v určený den a hodinu na místo plnění dostavit; nebude-li však 



 
 
 

Příloha č. 6 Zadávací dokumentace 
 

11 

schopen se stanoveného termínu zúčastnit, je zhotovitel povinen určit termín náhradní v době 

s objednatelem dohodnuté nejméně však pět (5) pracovních dnů ode dne původně stanoveného 

termínu a o tomto termínu objednatele opět písemně informovat. 

6) Řízení o předání a převzetí díla probíhá formou šetření o stavu díla za účasti objednatele a 

zhotovitele. O předání díla se sestaví protokol, který obsahuje zejména výrok zhotovitele o 

souladu díla s touto smlouvou, případně popis a zdůvodnění provedených odchylek od této 

smlouvy, výrok objednatele o převzetí nebo nepřevzetí díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, 

dohodu o opatření a lhůtách k odstranění zjištěných vad. Protokol bude podepsán oběma 

smluvními stranami. Odmítne-li jedna ze smluvních stran podpis protokolu, bude tato 

skutečnost na protokolu uvedena včetně důvodu pro odepření podpisu. 

7) Objednatel je povinen dílo převzít v případě, že bylo řádně provedeno a protokol podle odst. 6) 

obsahuje touto smlouvou vyžadované náležitosti. Objednatel je oprávněn dílo převzít také, 

pokud má dílo jen drobné vady a nedodělky, které podle písemného prohlášení zhotovitele 

samy o sobě ani ve spojení nebrání v užívání díla k jeho účelu. Drobné vady a nedodělky musí 

být odstraněny v termínu písemně dohodnutém s objednatelem, nejpozději však do pěti (5) dnů 

ode dne sepsání protokolu podle odst. 6). Převzetím díla není dotčena odpovědnost zhotovitele 

za vady díla podle této smlouvy. 

8) V případě nepřevzetí díla objednatelem z důvodů vad díla nebo z důvodu nedodělků na díle, je 

zhotovitel tyto povinen bez zbytečného odkladu odstranit v termínu písemně dohodnutém 

s objednatelem, nedojde-li bezodkladně po vytknutí vady nebo nedodělku k dohodě o termínu 

jejich odstranění, pak v termínu určeném objednatelem, minimálně však ve lhůtě pěti (5) dnů 

ode dne vytknutí vad nebo nedodělku objednatelem. Po jejich odstranění se postupuje podle 

odst. 6) a 7). 

9)  V případě jakéhokoli prodlení zhotovitele podle odst. 1) je objednatel oprávněn od této 

smlouvy odstoupit. 

 

IX. 

Vady díla 

1) Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. Zhotovitel poskytuje 

objednateli na dílo záruku za jakost díla v trvání 24 měsíců počínaje převzetím díla 

objednatelem. V případě, že objednatel převzal dílo s vadami nebo nedodělky, začíná běžet 

záruční doba dnem odstranění poslední vady a nedodělku. Záruční doba neběží po dobu, po 

kterou jsou odstraňovány vady. Pro části díla, u kterých došlo k opravě nebo výměně v rámci 

záruky, běží záruční doba nově počínaje dnem, kdy k provedení reklamační opravy došlo. 

2)  Má-li dílo vady, je objednatel oprávněn k volbě jedné z těchto variant: 

a) Požadovat po zhotoviteli odstranění vad. Zhotovitel je povinen vady odstranit ve lhůtě 

stanovené dohodou smluvních stran, nebude-li dohody ve lhůtě pěti (5) dnů ode dne vytknutí 

vady objednatelem. Není-li možné vady odstranit, nebyly-li vady odstraněny ve stanovené lhůtě, 

je-li odstranění nehospodárné, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel provedl dílo na 
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své náklady a nebezpečí znovu ve lhůtě stanovené objednatelem. Ukáže-li se, že odstranění vad 

podle tohoto písm. a) není možné, že nebylo provedeno ve stanovené lhůtě, nebo že je 

nehospodárné, je objednatel oprávněn k nové volbě z nároků podle písm. b), c) nebo d).  

b) Požadovat po zhotoviteli slevu z ceny za dílo.  

c) Odstoupit od této smlouvy. 

d) Odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetích osob na náklady zhotovitele. Zhotovitel se 

zavazuje zaplatit objednateli objednatelem vynaložené náklady na odstranění vad. 

Objednatelem vynaložené náklady budou zhotoviteli oznámeny společně s jejich specifikací. 

Zhotovitel je povinen vynaložené náklady objednateli uhradit do pěti (5) dnů ode dne, kdy mu 

byla doručena výzva objednatele k úhradě vynaložených nákladů.   

3) Jakékoli náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s odstraňováním vad, které se vyskytly 

v záruční době, nese zhotovitel.  

 

X. 

Sankční ustanovení 

1) Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli pro případ prodlení s řádným prováděním díla ve 

lhůtě uvedené v čl. VIII. odst. 1), písm. a) této smlouvy smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč 

(slovy: tisíc korun českých), a to za každý započatý den prodlení. 

2) Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli pro případ prodlení s řádným provedením díla ve 

lhůtě uvedené v čl. VIII. odst. 1), písm. b) této smlouvy smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč 

(slovy: tisíc korun českých), a to za každý započatý den prodlení. 

3)  Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli pro každý případ prodlení s odstraněním vad ve 

lhůtě podle čl. VII. odst. 4), čl. VIII. odst. 7), čl. VIII. odst. 8) a/nebo čl. IX. odst. 2), písm. a) 

této smlouvy smluvní pokutu ve výši 1 000,-  Kč (slovy: tisíc korun českých), a to vždy za každý 

započatý den prodlení s odstraněním vady.  

4) Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli v případě prodlení s úhradou vynaložených nákladů 

objednatelem podle čl. IX. odst. 2), písm. d) této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,1 % 

z dlužné částky, a to za každý den prodlení s provedením jejich úhrady.  

5) Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli v případě, že poruší jakoukoli svou povinnost, která 

není zajištěna smluvní pokutou podle odst. 1), 2), 3) a 4) a tuto svou povinnost nesplní ani 

v dodatečné objednatelem stanovené lhůtě, smluvní pokutu ve výši 1 000,-  Kč (slovy: tisíc 

korun českých) za každý započatý den, ve kterém trvá porušení povinnosti zhotovitelem. 

6)  Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody 

způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta a dále právo na 

náhradu škody přesahující smluvní pokutu. 

7) V případě, že z důvodu porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle této smlouvy bude 

objednateli uložena jakýmkoli orgánem výkonu veřejné správy nebo jiným subjektem 
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oprávněným ukládat povinnosti nebo jakýmkoli jiným subjektem, pokuta, jakýkoli jiný druh 

sankce, jakákoli povinnost k plnění nebo jakákoli jiná veřejnoprávní povinnost (dále společně 

jen „sankce“), zavazuje se zhotovitel, že tuto sankci, tak jak byla uložena objednateli, za 

objednatele splní přímo subjektu, který sankci objednateli uložil. Pro případ, že porušením 

jakékoli povinnosti zhotovitele podle této smlouvy vznikne objednateli závazek soukromoprávní 

povahy vůči třetí osobě (například z titulu nároku na náhradu škody, z titulu nároku na vydání 

bezdůvodného obohacení atd.), zavazuje se zhotovitel splnit tento závazek za objednatele přímo 

této třetí osobě. Splnění závazků zhotovitele za objednatele bude zhotovitelem poskytnuto 

bezúplatně a bez nároku na náhradu nákladů, které zhotoviteli vznikly. Při plnění podle tohoto 

odstavce nevzniká na straně objednatele bezdůvodné obohacení. 

 

XI. 

Trvání smlouvy 

1) Tato smlouva zaniká: 

a) dohodou smluvních stran; 

b) odstoupením v případě, které stanoví tato smlouva nebo zákon. 

2) Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit nad rámec důvodů uvedených v zákoně, 

pokud: 

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvu; 

b) dojde po uzavření této smlouvy k předčasnému ukončení smlouvy o poskytování dotace 

(dotace podle čl. I. odst. 4) této smlouvy), aniž by v celém rozsahu byla objednateli dotace 

vyplacena nebo  

c) poskytovatel dotace nebo jakýkoli jiný orgán z jakéhokoli důvodu nevyplatí objednateli dotaci 

nebo jakoukoli část dotace nebo vyplácení dotace či jakékoli její části z jakéhokoli důvodu 

pozastaví nebo přeruší či pozastaví běh lhůty pro výplatu dotace nebo 

d) bude poskytovatelem dotace nebo jakýmkoli jiným orgánem rozhodnuto o tom, že 

z jakýchkoliv důvodů bude zastaveno nebo přerušeno financování nebo, že dojde ke krácení 

nebo jinému snižování poskytovaného financování. 

3) Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k ukončení této smlouvy z důvodů odstoupení 

objednatele, nemá zhotovitel nárok na to, aby mu objednatel vrátil jakékoli plnění, které bylo 

zhotovitelem poskytnuto objednateli podle této smlouvy, zejména platí, že zhotoviteli nenáleží 

vůči objednateli právo na vydání peněžitého ekvivalentu za nepeněžité plnění, které zhotovitel 

podle této smlouvy objednateli poskytl.  

4)  Odstoupením od této smlouvy není dotčeno vlastnictví objednatele k doposud provedenému 

dílu. 
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XII. 

Pojištění zhotovitele 

1) Zhotovitel prohlašuje, že má s ……………………………(„doplní zhotovitel“) uzavřenou pojistnou 

smlouvu č. ……………………………(„doplní zhotovitel“), která tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy, na 

základě které je: 

a) kryta jeho odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám porušením povinností 

zhotovitele podle této smlouvy, a to až do výše pojistného plnění, které je nejméně rovno ceně 

za dílo bez DPH tak, jak je uvedena v čl. V. odst. 2) této smlouvy; 

b) v rozsahu uvedeném v písm. a) kryta i odpovědnost subdodavatelů zhotovitele. 

2) Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu podle odst. 1) uchovávat v účinnosti po celou dobu 

trvání této smlouvy a na výzvu objednatele její aktuální znění objednateli předložit ke kontrole, 

a to do pěti (5) dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli. 

3)  Ukáže-li se prohlášení zhotovitele podle odst. 1) nepravdivé nebo poruší-li zhotovitel svou 

povinnost podle odst. 2), je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 

XIII. 

Doručování 

1) Smluvní strany si doručují listiny vyhotovené v souvislosti s touto smlouvu na adresy uvedené 

v úvodu této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny si sdělit veškeré změny v jejich adresách, a 

to písemným upozorněním zaslaným na adresu druhé smluvní strany, nejpozději do pěti (5) dnů 

ode dne, kdy ke změně adresy došlo.  

2) V technických věcech smluvní strany zastupují tyto osoby: 

a) za objednatele: Ing. Dana Stránská, starostka obce; 

b) za zhotovitele: ……………………………..… („doplní zhotovitel“). 

 

XIV. 

Licence  

1) Zhotovitel na základě této smlouvy současně poskytuje objednateli licenci (oprávnění k výkonu 

práva duševního vlastnictví) k užití autorského díla, které vzniklo provedením díla podle této 

smlouvy (dále jen „autorské dílo“), a to jak v původní tak i zpracované či jinak pozměněné 

podobě. Licence užít autorské dílo je sjednána ke všem způsobům užití autorského díla a bez 

jakéhokoli omezení. Objednatel bude autorské dílo užívat zejména za účelem, pro který je dílo 

podle této smlouvy zhotovováno. Objednatel není povinen licenci využít.  

2) Smluvní strany se dohodly, že objednatel je autorské dílo bez jakéhokoli omezení a za podmínek 

daných touto smlouvou oprávněn užívat také nad rámec účelu vymezeného v odst. 1).  
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3)  Licence je poskytnuta objednateli jako licence výhradní, a to včetně nemožnosti zhotovitele 

autorské dílo sám užít (úplná výhradnost). Na základě této smlouvy je zhotoviteli výslovně 

zakázáno, aby autorské dílo poskytl jiným osobám než objednateli. 

4)  Licence je poskytnuta na dobu deseti (10) let ode dne převzetí díla podle této smlouvy 

objednatelem.  

5) Zhotovitel zprošťuje objednatele povinnosti utajit před třetími osobami podklady a sdělení, 

kterých se objednateli od zhotovitele dostalo. Pro předcházení případným pochybnostem 

prohlašuje zhotovitel, že na utajení podkladů a sdělení nemá zájem.  

6) Objednatel není povinen poskytnout rozmnoženinu autorského díla zhotoviteli. 

7) Objednatel je oprávněn: 

a) poskytnout oprávnění tvořící součást licence třetí osobě zcela nebo zčásti; 

b) postoupit licenci třetí osobě zcela nebo zčásti; zhotovitel zprošťuje objednatele povinnosti 

sdělit zhotoviteli, že licenci postoupil, jakož i osobu postupníka; 

c) upravovat či jinak měnit autorské dílo, včetně jeho názvu nebo označení jeho autora; 

d) spojit autorské dílo s jiným dílem; 

e) zařadit autorské dílo do díla souborného; 

f) užít autorské dílo v podobě zpracované či jinak změněné, v souboru anebo ve spojení. 

8) Odměna za poskytnutí licence k užití autorského díla tvoří podle dohody smluvních stran 

součást ceny za dílo podle čl. V. této smlouvy. Zhotovitel nepožaduje oddělení ceny za dílo a 

odměny za poskytnutí licence, kdy cenu za dílo koncipoval při své nabídce jako cenu včetně 

licence k užití autorského díla a takto stanovenou cenu považuje za odpovídající, tedy za nikoli 

nízkou či jinak ve zřejmém nepoměru k zisku z využití licence a k významu předmětu licence pro 

dosažení takového zisku. Nad rámec uhrazení ceny za dílo podle čl. V. této smlouvy nenáleží 

zhotoviteli žádná jiná odměna za užívání autorského díla.  

 

XV. 

Subdodavatelé  

 

1) Zhotovitel je oprávněn provést dílo prostřednictvím subdodavatelů jen za předpokladu, že 

subdodavatelé budou pod osobním vedením zhotovitele a zhotovitel odpovídá za provedení díla, 

včetně jednotlivých příkazů či jiných plnění podle této smlouvy tak, jako by dílo, příkaz či jiné 

plnění prováděl sám, tato odpovědnost je bez jakéhokoli omezení. 

2) Složení subdodavatelů uvedených v nabídce Zhotovitele je závazné po celou dobu trvání této 

smlouvy, přičemž změna složení podléhá předchozímu výslovnému souhlasu Objednatele, který 

si tímto vyhrazuje právo na tuto změnu z vážných objektivních důvodů odmítnout 

(neodsouhlasit). Nový subdodavatel musí vždy splňovat veškeré požadavky stanovené 

objednatelem ve výběrovém řízení.   
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XVI. 

Podmínky výkonu kontroly  

1) Zhotovitel se zavazuje umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, 

Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, 

Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům 

státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu 

dokladů souvisejících s projektem.  

2)  Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 

Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě. 

3) Zhotovitel se zavazuje vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, 

poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu 

údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách a hlášeních o realizaci projektu se skutečným 

stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění 

kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou kromě poskytovatele dotace také Ministerstvo financí 

ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány 

oprávněné k výkonu kontroly. 

4) Zhotovitel se zavazuje k plnění stanovených pravidel a podmínek stanovených řídícím orgánem v 

rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídícím orgánem a 

příjemcem dotace.  

5)  Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškeré doklady, které souvisejí s realizací této zakázky a jejím 

financováním (dle zákona č. 563/1991 Sb.), po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení 

projektu přičemž se lhůta začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy 

byla provedena poslední platba na projekt. 

6) Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění v souladu s pravidly stanovenými v Operačním 

programu  Životní prostředí. 

7) Zhotovitel bere na vědomí povinnost dodržet požadavky na publicitu v rámci programů 

strukturálních fondů stanovené v čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a v Pravidlech pro 

publicitu, a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného výběrového řízení či 

postupu tj. zejména v zadávací dokumentaci, všech smlouvách a dalších dokumentech 

vztahujících se k dané zakázce. 

 

XVII. 

Přílohy 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1 – nabídka zhotovitele (bude doložena při podpisu Smlouvy); 

Příloha č. 2 – soubor technických podkladů předmětu plnění (samostatný dokument – bude doloženo 

při podpisu Smlouvy ze strany Objednatele) 
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Příloha č. 3 – pojistná smlouva zhotovitele (bude doložena při podpisu Smlouvy); 

 

XVIII. 

Ustanovení závěrečná 

1) Tato smlouva byla uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, kdy zhotovitel obdrží jedno (1) 

vyhotovení a objednatel jedno (1) vyhotovení. 

2) Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení této smlouvy neplatným, není touto neplatností 

dotčena platnost ostatních ustanovení této smlouvy. 

3) Práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí ustanoveními zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObZ“). Smluvní strany se odlišně od ObZ dohodly tak, 

že: 

a) zhotovitel není oprávněn od této smlouvy odstoupit pro:  

(i.) neposkytnutí součinnosti objednatele nutné k provedení díla; 

(ii.) trvání objednatele na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím 

zřejmě nevhodných věcí; 

b) lhůty uvedené v čl. VIII. odst. 1) této smlouvy a ani jiné lhůty uvedené v této smlouvě, 

kterými je zhotovitel vázán, se neprodlužují o dobu přerušení díla;  

c) zhotovitel nemá právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím 

nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna; 

d) objednatel je oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli právo ze zjevné vady díla i za předpokladu, že 

objednatel převezme dílo bez výhrad, ustanovení § 2605 odst. 2) ObZ se na právní vztah 

smluvních stran neužije; 

e) zhotoviteli nenáleží cena za dílo a ani cena za dílo snížená o to, co zhotovitel neprovedením 

díla ušetřil, pro případ, že objednatel zmařil provedení díla, a to bez ohledu na důvod, pro který 

došlo ke zmaření díla; 

f) objednatel je povinen oznámit vady díla v záruční době nebo v jakékoli pozdější době dané 

ObZ nebo jiným právním předpisem, nikoli však bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo 

při náležité pozornosti zjistit měl; 

g) v té části díla, která představuje plnění příkazu zhotovitelem pro objednatele, platí, že: 

(i.) objednatel není povinen zhotoviteli nahradit škodu, která zhotoviteli vznikla v souvislosti s 

plněním příkazu; 

(ii.) zhotovitel není oprávněn tuto smlouvu vypovědět nebo jinak ukončit.  

4) Zhotovitel prodlužuje ve prospěch objednatele promlčecí lhůtu pro nároky, které by vůči němu 

mohl objednatel podle této smlouvy uplatnit na dobu deseti (10) let ode dne, kdy nárok mohl být 

poprvé uplatněn. 
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5) Zhotovitel na sebe přejímá nebezpečí změny okolností. 

6) Tuto smlouvu je možné měnit po souhlasu smluvních stran formou písemných dodatků. 

7)  Smluvní strany si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem jsou plně srozuměny a souhlasí s ním. 

Svými níže uvedenými podpisy potvrzují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně a její obsah 

považují za určitý a srozumitelný. 

 

 

 

 

V Obci Slatina dne …………2015   V  „doplní zhotovitel“ dne „doplní zhotovitel“ 

 

 

 

…………………………      …………….……………………… 

Obec Slatina       „doplní zhotovitel“ 

Ing. Dana Stránská 

starostka  

 

 

Příloha č. 1 – nabídka zhotovitele (bude doložena při podpisu Smlouvy) 

Příloha č. 2 – soubor technických podkladů předmětu plnění (samostatný dokument – bude doloženo  

při podpisu Smlouvy ze strany Objednatele) 

Příloha č.3  – pojistná smlouva zhotovitele (bude doložena při podpisu Smlouvy) 


