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Smlouva o dílo a o poskytnutí služeb 
podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 

Smluvní strany:  

 

1. Objednatel:  

Město Nepomuk 
se sídlem Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk 

IČO: 00256986 

DIČ: CZ00256986 

Zastoupeno: Ing. Jiřím Švecem, starostou města 

Telefon: 371 519 714, fax: 371 519 755 

Datová schránka: f6mbchf 

Elektronická adresa: posta@urad-nepomuk.cz 

Bankovní spojení: Česká spořitelna 

Číslo účtu: 19-725628399/0800 

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Švec, starosta města 

Elektronická adresa: jiri.svec@urad-nepomuk.cz 

Osoba oprávněná jednat ve věcech projektových: Mgr. Marek Baroch, radní města 

Elektronická adresa: marekbaroch@email.cz 

 

2. Zhotovitel:  

[     ]  

[     ] 

IČO: [     ] 

DIČ: [     ] 

Zastoupená: [     ] 

Elektronická adresa: [     ] 

Bankovní spojení: [     ] 

Číslo účtu: [     ] 

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  [     ]  

Elektronická adresa: [     ] 

Osoba oprávněná jednat ve věcech projektových:  [     ] 

Elektronická adresa: [     ] 

 

Subjekty objednatel a zhotovitel dále též označovány jako „smluvní strany“ uzavírají níže uvedeného 

dne, měsíce a roku tuto Smlouvu:  

 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Tato Smlouva je uzavírána oběma smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení 

k zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby pod názvem „Strategický plán rozvoje města 

Nepomuk“ zadávanou ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění a v souladu s ustanoveními vnitřní směrnice města Nepomuk č. 6/2016, kterou se 

upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, a dále na základě rozhodnutí 

Rady města Nepomuk, která na svém jednání dne       schválila výběr nejvhodnější nabídky 

shora uvedeného zhotovitele. 
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II. 

Účel smlouvy 

1. Objednatel má zájem na realizaci projektu vytvoření strategického plánu rozvoje města Nepomuk 

a Městského úřadu Nepomuk na období od podpisu této Smlouvy do roku 2028 (dále jen „SP 

města“), nastavení metodiky jeho implementace, vytvoření akčního plánu města Nepomuk vč. 

proškolení zástupců cílové skupiny, a dále definování 3 prioritních oblastí a navrhovaných 

projektů vzešlých na základě dílčích závěrů při zpracování samotného strategického plánu. 

Hlavním cílem klíčové aktivity projektu je zkvalitnění a zefektivnění strategického plánování ve 

městě Nepomuk. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje patřičnou kapacitní, materiálovou a technickou vybaveností a 

je na základě svých odborných znalostí a zkušeností schopen poskytnout objednateli analytické a 

konzultační služby potřebné pro tvorbu SP města, nastavení metodiky jeho implementace, 

vytvoření akčního plánu města Nepomuk a definování prioritních oblastí a navrhovaných projektů 

vzešlých při zpracování strategie na základě dílčích závěrů zpracovávaného strategického plánu 

vč. proškolení zástupců cílové skupiny, a to v souladu nabídkou zhotovitele a se zadávacími 

podmínkami zadávacího řízení dle článku I. této Smlouvy. 

3. Účelem této Smlouvy je úprava práv a povinností mezi smluvními stranami, souvisejících se 

splněním požadavku, jak je uvedeno v odstavci 1 a 2 tohoto článku. 

 

III.  

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo a poskytnout objednateli 

služby, jak je toto dílo a jak jsou tyto služby (a případně další činnosti a dodávky) uvedeny v této 

Smlouvě a blíže specifikovány v Příloze č. 1 – Výzva k podání nabídek zadávacího řízení dle 

článku I. této Smlouvy a Příloze č. 2 – Nabídka zhotovitele v zadávacím řízení dle článku I. této 

Smlouvy, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy (dále také jen „dílo“), a dále v souladu 

s pokyny objednatele, zejména v případě požadavku objednatele, aby se dodavatel zúčastnil všech 

veřejných projednání svolaných v souvislosti s pořizováním strategického a územního plánu, 

vnikne-li při plnění předmětu Smlouvy (v průběhu provádění díla) na straně objednatele tato 

potřeba tak, aby bylo možné koordinovat zapojení veřejnosti při zpracování strategického a 

územního plánu, kdy zhotovitel poskytne požadovanou součinnost. 

2. Součástí díla jsou i práce, služby (a případně další činnosti a dodávky) nespecifikované výslovně 

v této Smlouvě, jakož i v ostatních dokumentech, na které tato Smlouva odkazuje, které jsou však 

k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a 

zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto 

Smlouvou sjednanou cenu díla. 

3. Smluvní strany výslovně ujednaly, že nepodaří-li se objednateli zajistit dostatek finančních zdrojů 

pro realizaci díla, anebo nezíská-li objednatel takové zdroje pro jeho realizaci, zejména v případě 

nepřidělení dotace z Operačního programu Zaměstnanost v rámci prioritní osy 03.4 Efektivní 

veřejná správa, 03.4.74 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a 

veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní 

úpravy a řádné správy a vyhlášené výzvy č. 03_15_033, registrační číslo projektu 

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002869, je objednatel oprávněn omezit rozsah díla resp. jeho 

jednotlivé části podle této Smlouvy, anebo může objednatel od této Smlouvy odstoupit dle článku 

XII. odst. 3.4. této Smlouvy. 

 

IV.  

Doba zhotovení díla 

1. Zhotovitel se zavazuje započít práce na provedení díla ihned po podpisu této Smlouvy a v plnění 

díla dle této Smlouvy bez přerušení pokračovat. 
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2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 31.5.2018, a to dle harmonogramu, který je 

součástí nabídky zhotovitele a tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy. 

3. Zhotovitel není oprávněn přerušit plnění díla dle této Smlouvy; přerušit plnění díla není dodavatel 

oprávněn ani z důvodu neplnění ze strany jeho poddodavatelů (subdodavatelů) nebo jiných osob 

dodavatelem zaměstnaných na plnění předmětu této Smlouvy, pokud jakýkoliv dodavatel zboží, 

materiál, službu nebo prací určený dodavatelem plní s prodlením nebo neplní vůbec nebo 

nemožnosti zajištění pracovních sil apod. 

 

V.  

Místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje řádně vypracované dílo resp. jeho dílčí části odpovídající harmonogramu 

provádění díla, který je součástí nabídky zhotovitele a tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy, předat 

objednateli v sídle objednatele. Služby poskytované v rámci provádění díla dle této Smlouvy 

objednateli (např. školení, jednání pracovních skupin a komisí apod.) je zhotovitel povinen 

poskytnout objednateli v místě, které bude s objednatelem předem dohodnuto s tím, že toto místo 

se bude nacházet v městě Nepomuk. 

 

VI.  

Cena díla 

1. Celková cena díla činí:    

      Kč bez DPH, 

      % sazba DPH, 

      Kč DPH, 

      Kč s DPH. 

Nabídková cena za část díla, a to plnění A - Sestavení strategického plánu rozvoje města Nepomuk 

a Městského úřadu Nepomuk činí:    

      Kč bez DPH, 

      % sazba DPH, 

      Kč DPH, 

      Kč s DPH. 

Nabídková cena za část díla, a to plnění B - Sestavení tří oborových/tematických 

strategií/koncepcí města Nepomuk činí:    

      Kč bez DPH, 

      % sazba DPH, 

      Kč DPH, 

      Kč s DPH. 

2. Cena díla uvedená v odst. 1. tohoto článku je stanovena jako celková cena za kompletní splnění 

předmětné zakázky po celou dobu provádění díla a jako cena maximální, dle cenové nabídky 

zhotovitele. Cena nesmí být zvýšena jinak, než písemným souhlasem objednatele, a to formou 

dodatku k této Smlouvě. 

3. Cena díla uvedená v odst. 1. tohoto článku obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k 

řádnému splnění předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a 

souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle Smlouvy - provedení díla - předmětné 

veřejné zakázky, t.j. i ocenění  činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve Smlouvě 

(ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Součástí předmětu díla jsou i práce ve Smlouvě 
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nespecifikované (například náklady na dopravu, náklady na zhotovení veškerých použitých 

materiálů k jednotlivým plněním (např. zápisy z konzultačních porad se zaměstnanci úřadu, zápisy 

z provedených interview, dotazníky), podepsané prezenční listiny a další výstupy potřebné 

k realizaci projektu, obstarání a přeprava věcí, zajištění materiálu a dodávek, náklady 

na schvalovací řízení, vystavení a předání všech dokladů potřebných pro předání a převzetí díla a 

úspěšné dokončení projektu), které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých 

zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto 

prací však v žádném případě nezvyšuje Smlouvou sjednanou cenu díla uvedenou v odst. 1. tohoto 

článku. 

4. Práce, služby či dodávky nad rámec předmětu plnění dle této Smlouvy vyžadují předchozí dohodu 

smluvních stran formou písemného dodatku k této Smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce, 

služby či dodávky bez předchozího sjednání písemného dodatku ke Smlouvě, považuje se cena 

těchto prací či dodávek za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této 

Smlouvy zaplacenou zhotovitelem objednateli; v žádném případě zhotoviteli za takto provedená 

plnění (práce či dodávky) nenáleží vůči objednateli nárok na zaplacení další ceny za dílo, resp. 

zvýšení ceny za dílo ani nárok na vydání či náhradu zhodnocení majetku objednatele. Zhotovitel je 

povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo 

sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této Smlouvě. 

 

VII.  

Platební podmínky 

1. Cena za dílo bude uhrazena zhotoviteli splnění díla dle článku IV. odst. 2. této Smlouvy po 

řádném předání a převzetí předmětu/ů díla bez vad na základě faktury vystavené zhotovitelem 

znějící na stanovenou cenu za dílo dle článku VI. odst. 1. této Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak 

2. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty nebo účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a dále 

bude-li objednateli poskytnuta dotace z Operačního programu Zaměstnanost v rámci prioritní osy 

03.4 Efektivní veřejná správa a vyhlášené výzvy č. 03_15_033, na spolufinancování díla na 

základě podané žádosti zadavatele o dotaci, registrační číslo projektu 

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002869, rovněž údaje obsahující název a číslo projektu. Faktura je 

splatná ve lhůtě třiceti kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

3. Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude-li v rozporu s touto 

Smlouvou, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění či opravě, přičemž ve 

vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší lhůta splatnosti stanovená vadnou 

fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení bezvadné faktury objednateli. 

4. Objednatel dle dohody smluvních stran zaplatí cenu díla bezhotovostním převodem na bankovní 

účet zhotovitele uvedený shora této Smlouvy. Bude-li však ve faktuře uvedeno jiné bankovní 

spojení, splní objednatel svou platební povinnost poukázáním částky na bankovní účet ve faktuře. 

 

VIII.  

Provádění díla 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost pro řádné provedení díla. 

Zhotovitel neodpovídá za vady v provedeném díle způsobené použitím nedostatečných nebo 

vadných podkladů, zadání, informací a věcí, předaných mu k výkonu jeho činnosti objednatelem. 

2. Smluvní strany se zavazují vzájemně intenzivně a úzce spolupracovat a poskytnout si informace 

potřební pro naplnění předmětu a účelu této Smlouvy tak, aby dílo provedené dle této Smlouvy 

bylo co nejkvalitnější, odpovídající nejnovějším poznatkům v dané oblasti, a pro objednatele 

s ohledem na jeho postavení a potřeby optimální. K dosažení tohoto cíle se zhotovitel zavazuje 

vyvinout maximální úsilí a využít všech svých odborných znalostí, dovedností a zkušeností. 
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3. Zhotovitel je povinen během plnění této Smlouvy pravidelně objednatele informovat o průběhu 

provádění díla a seznamovat objednatele s dílčími výsledky své činnosti v souladu s 

harmonogramem, který je součástí nabídky zhotovitele a tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

4. Smluvní strany se dále dohodli, že pro naplnění předmětu a účelu této Smlouvy zhotovitel po 

dohodě s objednatelem svolá koordinační schůzky, které se budou konat v místě předání díla 

alespoň jedenkrát měsíčně, a na nichž je objednatel oprávněn činnost zhotovitele, jakož i dílčí 

výsledky činnosti zhotovitele připomínkovat, dávat zhotoviteli závazné pokyny vztahující se 

k plnění této Smlouvy a v případě zjištěných nedostatků požadovat po zhotoviteli zjednání 

nápravy. Zhotovitel je povinen pokyny objednatele akceptovat, dodržet a promítnout do plnění 

této Smlouvy. 

5. Smluvní strany prohlašují, že ve věcech souvisejících s plněním této Smlouvy jsou za ně 

oprávněny jednat osoby uvedené shora u označení smluvních stran, a dále osoby, které budou 

v průběhu plnění této Smlouvy písemně oznámeny druhé smluvní straně, přičemž změna nabývá 

účinnosti doručením písemného oznámení druhé smluvní straně. 

6. Vzájemná komunikace při plnění této Smlouvy bude dle dohody smluvních stran probíhat 

písemnou formou. Písemnost musí být doručena druhé smluvní straně, a to buďto osobně nebo 

doporučeným dopisem anebo prostřednictvím elektronické pošty na e-mailové adresy uvedené 

shora u označení smluvních stran jako osoby oprávněná jednat ve věcech smluvních a 

projektových nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí profesionální složení realizačního týmu až do dokončení díla 

a jeho převzetí objednatelem. Zhotovitel prohlašuje, že na provedení díla se budou z jeho strany 

podílet osoby uvedené v nabídce zhotovitele, která tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy, kteréžto osoby 

jako členové realizačního týmu jsou odborně zdatné a s ohledem na jejich vzdělání i praktické 

zkušenosti schopné dílo řádně provést. Zhotovitel se tedy zavazuje, že osoby, jimiž prokázal 

splnění technických kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení dle článku I. této Smlouvy, 

budou skutečně zapojeny v uvedených rolích do provádění díla dle této Smlouvy. V případě nutné 

personální změny těchto osob je zhotovitel povinen neprodleně doložit splnění podmínek 

stanovených objednatelem jakožto zadavatelem v zadávacím řízení dle článku I. této Smlouvy, a 

to náhradními osobami a vyžádat si od objednatele souhlas se změnou těchto osob a jejich 

nahrazení příslušnými náhradníky. 

 

IX.  

Předání a převzetí díla 

1. Objednatel je povinen dílo, resp. jeho dílčí část převzít, jen je-li provedeno řádně a nevykazuje 

vady a nedodělky. 

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla, resp. jeho dílčí části odpovídající 

harmonogramu provádění díla, který je součástí nabídky zhotovitele a tvoří Přílohu č. 2 této 

Smlouvy, alespoň pět pracovních dnů před navrhovaným dnem předání a převzetí. Přílohou této 

výzvy musí být provedené dílo, resp. jeho dílčí části odpovídající harmonogramu provádění díla, 

aby se mohl objednatel před převzetím díla, resp. jeho dílčí části odpovídající harmonogramu 

provádění díla, předběžně seznámit a aby měl lhůtu pro ověření, zda je dané dílo provedeno řádně 

a nevykazuje zjevné vady a nedodělky. U dílčích částí díla, které nejsou hmotně zachyceny jako 

výsledek činnosti zhotovitele (poskytnutí služeb, vzdělání, školení apod.), musí být přílohou 

výzvy k převzetí díla resp. jeho části, podrobná zpráva, jakým způsobem a kdy byla daná dílčí část 

díla řádně splněna, a listiny prokazující tvrzení uvedená v této zprávě. 

3. Zjistí-li objednatel, že dílo resp. jeho dílčí části odpovídající harmonogramu provádění díla, není 

provedeno řádně nebo že vykazuje vady či nedodělky, sdělí tuto skutečnost zhotoviteli na 

navrženém dni předání a převzetí a své stanovisko odůvodní (tím nejsou dotčena práva 

objednatele z vad díla, které objednatel při předběžném seznámení se s dílem neodhalil nebo které 
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vyjdou najevo dodatečně). Zhotovitel je pak oprávněn opětovně vyzvat objednatele k převzetí díla 

postupem dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy až poté, co vytčené vady, nedodělky i jiné nedostatky 

díla odstraní. 

4. O předání a převzatí díla se smluvní strany zavazují sepsat předávací protokol, který sepíše 

zhotovitel a který bude zejména obsahovat název díla „Strategický plán rozvoje města Nepomuk“, 

označení objednatele a zhotovitele, odkaz na tuto Smlouvu označenou názvem „Smlouva o dílo a 

o poskytnutí služeb“ s uvedením data uzavření Smlouvy, označení daného díla, zahájení a 

ukončení prací, služeb a dodávek na prováděném díle, podrobný popis přehledu prací provedených 

na daném díle, prohlášení objednatele o převzetí díle, datum a místo sepsání protokolu, jména a 

podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. Předávací protokol musí být sepsán ve dvojím 

vyhotovení s tím, že po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran. 

 

X.  

Odpovědnost za vady díla 

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců s tím, že záruční doba počíná 

běžet dnem, kdy objednatel podpisem předávacího protokolu převzal dílo resp. poslední dílčí část 

díla. 

2. Případnou vadu díla je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 20 kalendářních dnů ode dne, 

kdy mu objednatel danou vadu písemně oznámí, nebude-li smluvnímu stranami dohodnuto jinak. 

3. V ostatním se odpovědnost zhotovitele za vady díla a nároky objednatele z vad řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

 

XI.  

Smluvní sankce a náhrada škody 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním bezvadného dílo, resp. jeho dílčí části odpovídající 

harmonogramu provádění díla, který je součástí nabídky zhotovitele a tvoří Přílohu č. 2 této 

Smlouvy, řádně a včas objednateli, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za 

porušení této smluvním povinnosti ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1. této Smlouvy bez 

DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu 

škody DPH. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla řádně a včas je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

3. Objednatel je v případě prodlení se zaplacením ceny díla povinen zaplatit zákonný úrok z prodlení 

dle příslušného nařízení vlády v platném znění. 

 

XII.  

Doba trvání smlouvy a odstoupení od smlouvy 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do dne řádného a bezvadného provedení díla. 

3. Objednatel může od této smlouvy odstoupit vedle případů, které stanoví zákon, rovněž v případě: 

3.1. prodlení zhotovitele s prováděním díla dle harmonogramu provádění díla, který je součástí 

nabídky zhotovitele a tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy, 

3.2. ukáže-li se kterékoli z prohlášení zhotovitele uvedených v této Smlouvě nepravdivým nebo 

neúplným, 

3.3. poruší-li zhotovitel jinou povinnost stanovenou touto Smlouvou, a ač byl na to objednatelem 

písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, tuto nápravu v době stanovené 

objednatelem nezjednal, 
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3.4. objednatel může odstoupit od smlouvy, nepodaří-li se mu zajistit finanční prostředky na 

realizaci díla, a to s tím, že zhotovitel v tomto případě nebude uplatňovat jakýkoliv nárok na 

náhradu škody ani sankce vůči objednateli. 

4. Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem doručením odstoupení druhé smluvní straně. 

 

XIII.  

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto Smlouvou se řídí občanským 

zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění, zejména jeho ustanoveními upravující smlouvu o dílo. 

2. Zhotovitel respektuje skutečnost, že pokud bude projekt resp. dílo realizováno s podporou dotace 

z Operačního programu Zaměstnanost v rámci prioritní osy 03.4 Efektivní veřejná správa a 

vyhlášené výzvy č. 03_15_033, registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002869, 

zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s 

objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k 

realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a 

na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na 

výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s 

projektem, dále se zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k 

odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a 

poskytovatele dotace. Příjemce podpory je v součinnosti s vybraným zhotovitelem povinen vést a 

průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů (subdodavatelů) včetně jejich podílu na 

akci. Tento přehled je povinen na vyžádání předložit fondu. Zhotovitel bere na vědomí, že 

poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit a bude při výkonu 

auditu spolupůsobit. 

3. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti Smlouvy spočívající v tom, že v 

případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny 

díla ve smyslu této Smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, tato Smlouva bez dalšího 

pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli 

kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti je objednatel povinen bez 

zbytečného odkladu informovat zhotovitele. 

4. Výsledek činnosti, jež je předmětem díla, nesmí zhotovitel poskytnout jiným osobám než 

objednateli. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti 

s plněním této Smlouvy nebo které jsou obsahem této Smlouvy, neposkytne třetím osobám ani je 

v rozporu s jejich účelem nepoužije pro své potřeby a že zajistí účinným způsobem utajení těchto 

informací s tím, že tento závazek trvá i po provedení díla dle této Smlouvy a ukončení účinnosti 

této Smlouvy. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že dílo provedené na základě této Smlouvy bude objednateli 

sloužit jako podklad pro naplnění účelu této Smlouvy, a uděluje proto objednateli bezúplatně a již 

bez dalšího souhlas s neomezeným užitím díla provedeného na základě této Smlouvy k účelům 

souvisejícím s naplněním účelu této Smlouvy, jakož i souhlas s případným dalším zpracováním, 

úpravami a změnami díla. Okamžikem převzetí díla objednatelem poskytuje zhotovitel objednateli 

výhradní právo dílo užít, a to všemi způsoby a v neomezeném územním a časovém rozsahu 

(výhradní licenci) ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Licence zahrnuje práva 

objednatele nastavovat, udržovat, upravovat, měnit i dočasně či trvale odstranit vytvořené dílo. 

Cena za licence je součástí ceny za dílo. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu této 

smlouvy neporuší autorská práva nebo jiná práva k duševnímu či průmyslovému vlastnictví třetích 

osob, jinak odpovídá za škodu, která v důsledku porušení těchto povinností vznikne. Zhotovitel 

nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva (pohledávky) 

plynoucí z této Smlouvy na třetí osobu. 
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5. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Výzva k podání nabídek (obsahující mj. 

specifikaci předmětu plnění resp. veřejné zakázky) a Příloha č. 2 – Nabídka zhotovitele 

(obsahující mj. metodiku realizace zakázky, harmonogram zpracování strategického plánu a 

složení realizačního týmu zhotovitele, jehož členové se budou podílet na provádění díla a služeb 

dle této Smlouvy) dle článku I. této Smlouvy. 

6. Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 

strana obdrží po dvou vyhotoveních. Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou 

písemných dodatků. 

7. Tato Smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných 

podmínek, veškerá její ustanovení jsou určitá a smluvním stranám zcela srozumitelná, což smluvní 

strany stvrzují svými podpisy. 

8. Pokud není ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru 

objednatele, zhotovitel výslovně 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, v platném znění). 

 

Přílohy smlouvy: 

č. 1 - Výzva k podání nabídek v zadávacím řízení „Strategický plán rozvoje města Nepomuk“ 

č. 2 – Nabídka zhotovitele v zadávacím řízení „Strategický plán rozvoje města Nepomuk“ 

 

 

V Nepomuku, dne          V      , dne       

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele:  

 

 

 

_______________________    _______________________ 

Ing. Jiří Švec  

starosta  


