
Smlouva o  poskytování bezpečnostních hlídacích   služeb formou fyzické 
ostrahy 

uzavřená podle § 1746 odst.2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění               
( dále jen „NOZ“ ) 

 

 

Smluvní strany 

1. Česká republika – Úřad práce České republiky 

Sídlo: Dobrovského 1278/ 25, 170 00 Praha 7 

Zastoupena: Ing. Ivan Loukota, ředitel  sekce Krajská pobočka v Českých Budějovicích, na 

                      základě pověření  

IČO: 724 96 991 

Doručovací adresa: Klavíkova 1570/7, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: xxx 

ID datové schránky: ubhzpbh   

(dále také  „objednatel“ ) 

a 

2. FORCORP GROUP spol. s r.o.  

Sídlo:  Hamerská 812, 799 00 Olomouc – Holice  

Zastoupena: Mgr. Irena Jelínková, jednatelka společnosti  

IČO: 278 41 031 

Doručovací adresa: Hodolanská32, 799 00 Olomouc – Hodolany 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  

Číslo účtu: xxx 

ID datové schránky: gdx6vdp 

(dále také „poskytovatel“)  

 

Preambule 

Tato smlouva upravuje a stanovuje podmínky, za kterých bude poskytovatel pro objednatele 
poskytovat bezpečnostní hlídací služby formou fyzické ostrahy nemovitostí, jejich součástí a 
částí, zařízení, movitých věcí a osob, a to na své náklady a nebezpečí . 

 

 

 



Článek I.  

Předmět smlouvy 

1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje zabezpečit prostřednictvím 1 svého 
zaměstnance výkon  bezpečnostní a hlídací služby, která spočívá ve fyzické ostraze 
zajišťované v budově Úřadu práce České  republiky, Kontaktního pracoviště Tábor,  na adrese 
Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor  a v případě nutnosti a hrozícího nebezpečí  i na 
přilehlých pozemcích, na nichž má objednatel právo hospodařit s majetkem státu. Tato 
služba bude vykonávána v pracovní dny v době od 14:00 hod do 19:00 hod. Ve výjimečných 
případech na žádost objednatele i do 22:00 hod.  

1. 1. Vymezení práce bezpečnostní a hlídací služby 

Poskytovatel je minimálně povinen zabezpečit fyzickou ostrahu a ochranu majetku, 
zaměstnanců  Úřadu práce České republiky a třetích osob v budově  Úřadu práce České 
republiky, Kontaktního pracoviště Tábor, Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor  a v případě 
potřeby i na přilehlých pozemcích, na nichž má objednatel právo  hospodařit s majetkem 
státu.  

Poskytovatel je povinen provádět minimálně 1 krát za 1 hodinu pravidelné pochůzky po 
budově Úřadu práce České republiky, Kontaktního pracoviště Tábor, Husovo nám. 2938, 390 
02 Tábor (dále také „budova“). V době výplaty dávek se bude pracovník poskytovatele 
primárně pohybovat v prostorách před pokladnou.  

 V době mezi pochůzkami provádí poskytovatel ostrahu z prostoru vstupního vestibulu a 
zajišťuje poskytování základních informací osobám o umístění jednotlivých agend a 
obsluhování telefonní ústředny v budově.   

Poskytovatel je povinen zabránit neoprávněnému vniknutí nežádoucích osob do budovy, 
předcházet a zabránit nevhodným a konfliktním situacím a jednání třetích osob vůči sobě 
navzájem i vůči zaměstnancům Úřadu práce České republiky. Poskytovatel je povinen 
nežádoucí osobu vykázat z budovy, nebo přivolat Policii ČR. Dále je poskytovatel povinen 
předcházet a zabránit poškozování majetku nebo odnášení a odcizení majetku z budovy a 
chránit veřejný pořádek.   

Poskytovatel je povinen po 18:00 hod provést celkovou prohlídku budovy, zkontrolovat a 
zajistit veřejný pořádek v budově, ve společenských prostorách, zhasnout všechna světla ve 
volně přístupných prostorách včetně WC a kuchyněk, provést z vně budovy vizuální kontrolu  
uzavření oken. Dále v pracovních dnech v  19:00 hod. (ve výjimečných případech po 22:00 
hod.) zabezpečit budovu a uzamknout všechny vchody včetně vchodů do podzemních garáží.  

V případě nutnosti a hrozícího nebezpečí, kdy poskytovatel bude fyzickou ostrahu provádět i 
na předmětných přilehlých pozemcích, na nichž má objednatel právo hospodařit s majetkem 
státu, je poskytovatel povinen dodržovat znění této smlouvy  

 

1.2.Požadavky na kvalifikaci zaměstnance ostrahy 

Každý zaměstnanec vykonávající ostrahu musí být držitelem Osvědčení o odborné 
způsobilosti pro zaměstnance pracující na úseku ostrahy majetku a osob – strážný dle zákona 
č. 274/2008 Sb., Živnostenský zákon a dále dle ust. § 18 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování 
a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. 



1.3 .Další požadavky na výkon předmětu plnění 

Fyzická ostraha je vykonávaná jako služba beze zbraně. Poskytovatel je povinen vést strážní 
knihu a dodržovat kázeň ohledně ustrojení. Poskytovatel i jeho zaměstnanci, kteří vykonávají 
fyzickou ostrahu pro objednatele ve smyslu této smlouvy, jsou povinni zachovávat 
mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděli při výkonu fyzické ostrahy.  

Poskytovatel zajistí náhradní plnění pro ÚP ČR KrP v Č. Budějovicích na rok 2019 ve výši 
fakturace za jednotlivé roky účinnosti smlouvy (bez DPH) a to za bezpečnostní a hlídací 
služby. 
Objednatel bude potvrzovat do elektronické evidence MPSV poskytovatelem zadanou výši 
uhrazené faktury za dodané zboží na mailové adrese objednatele: 
jitka.sazelova@uradprace.cz.  

 

 

Článek II. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

2.1. Objednatel je povinen : 

2.1.1. Zajistit poskytovateli vhodné prostory pro úschovu oděvů poskytovatele a pracovních 
pomůcek, které jsou nezbytné k realizaci předmětu plnění dle této smlouvy  

2.1.2. Dle konkrétních možností vytvářet poskytovateli vhodné podmínky pro výkon fyzické 
ostrahy, zejména poskytnout poskytovateli všechny nezbytně nutné informace, jakož i další 
součinnost, nezbytnou pro plnění této smlouvy. 

 

2.2. Objednatel je oprávněn : 

2.2.1. Požadovat po poskytovateli sdělení informací k předmětu plnění dle této smlouvy a 
provádět kontrolu, zda je plnění dle této smlouvy realizováno v souladu se zněním této 
smlouvy. Zjištěné nedostatky má objednatel právo zapsat do strážní knihy. Zjištěné 
nedostatky zároveň povedou k okamžitému rozboru, stanovení příčin a způsobu nápravy ze 
strany poskytovatele. Poskytovatel má povinnost vést strážní knihu a průběžně (každý den) 
zapisovat veškeré potřebné informace o jím prováděné fyzické ostraze dle této smlouvy.  

2.2.3. Požadovat po poskytovateli předložení dokumentace ( např. strážní kniha ) a dokladů  
o bezúhonnosti a potřebné kvalifikaci osob provádějících fyzickou ostrahu dle této smlouvy    
( dále také „strážní“), přičemž poskytovatel je povinen dokumentaci a takové doklady bez 
zbytečného odkladu předložit objednateli.   

 

2.3. Poskytovatel je povinen : 

2.3.1. Provádět fyzickou ostrahu v rozsahu a za podmínek uvedených v Článku I této smlouvy 
prostřednictvím svých zaměstnanců, a to na vlastní nebezpečí  a na vlastní zodpovědnost a 
s odborným přístupem. 

2.3.2. Zajistit pro objednatele fyzickou ostrahu  budovy Úřadu práce České  republiky, 
Kontaktního pracoviště Tábor,  na adrese Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor, v případě 
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potřeby  a hrozícího nebezpečí i na přilehlých pozemcích, na nichž má objednatel právo  
hospodařit s majetkem státu, a s tím související fyzickou ostrahu zařízení, movitých věcí a 
osob prostřednictvím osob, které jsou bezúhonné, dostatečně kvalifikované k této činnosti a 
vybaveni odpovídajícími prostředky a výstrojí. Fyzická ostraha je vykonávána bez zbraně. 

2.3.3. Vybavit strážné jednotnými stejnokroji, identifikační kartou se svým jménem, příjmení, 
fotografií a číslem průkazu. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit, že strážní budou realizovat 
fyzickou ostrahu v jednotném stejnokroji.  Pokud by strážný  při provádění fyzické ostrahy 
neměl jednotný stejnokroj, bude tato skutečnost důvodem  k okamžitému vykázání 
strážného a jeho nepřítomnost bude chápána  jako nenastoupení  k provedení fyzické 
ostrahy  dle této smlouvy. 

2.3.4. Zajistit, aby strážní měli  po celou dobu výkonu fyzické ostrahy  komunikační zařízení    
( např. mobilní telefon), na kterém budou v případě potřeby k zastižení. Poskytovatel je 
povinen sdělit objednateli kontakt (např. tel. číslo) na kterém bude strážný po dobu výkonu 
fyzické ostrahy k zastižení.  

2.3.5. Zajistit, aby se strážní dostavili včas na místo výkonu fyzické ostrahy a aby vykonávali 
fyzickou ostrahu dle pokynů objednatele a dle pokynů stanovených touto smlouvou. 

2.3.6. Zajistit, aby strážní plnili přesně, řádně a beze zbytku své úkoly na místech a v určeném 
rozsahu, aby se z míst výkonu fyzické ostrahy nevzdalovali, po celou dobu byli řádně 
ustrojeni a nebyli pod vlivem drog, alkoholu ani jiných nedovolených návykových látek. 

2.3.7. Řádně vést dokumentaci potřebnou pro dokladování své činnosti, tj. strážní knihy, 
která bude trvale uložena v místnosti, kterou jako zázemí poskytne objednatel. 

2.3.8. Provádět řádnou přípravu svých zaměstnanců tak, aby fyzická ostraha dle této smlouvy 
byla poskytována v dohodnutém režimu, kvalifikovaně a profesionálně. Používat k výkonu 
fyzické ostrahy pouze osoby  splňující ustanovení bodu 1.2. této smlouvy a dále řádně 
proškolené, seznámené s režimem budovy a se standardy ustrojení, chování a vystupování. 

2.3.9. Svěřit provedení jednotlivých bezpečnostních úkonů jen těm osobám, které jsou 
schopny svěřené bezpečnostní úkony vykonávat profesionálně a kvalitně. Objednatel má 
právo se k plnění fyzické ostrahy jednotlivými strážnými vyjadřovat a vznášet výhrady 
k těmto jednotlivcům. Zjistí-li objednatel nedostatky při výkonu fyzické ostrahy strážným,  
zajistí poskytovatel na žádost objednatele  bez zbytečného odkladu výměnu příslušného 
strážného. 

2.3.10. Zajistit, aby strážní při výkonu fyzické ostrahy dodržovali veškeré obecně závazné 
právní předpisy  v platném znění, zejména předpisy pracovněprávní, o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci, o požární ochraně , a  dále platné interní předpisy objednatele, s kterými byl 
seznámen  a poskytovatele  

2.3.11. Zajistit, že všichni zaměstnanci poskytovatele budou starší 18 – ti let a budou ovládat 
český jazyk. 

2.3.12. Zajistit dodržování zákazu kouření strážných v budově. 

2.3.13. Poskytovatel prohlašuje, že po dobu trvání této smlouvy bude zaměstnávat osoby se 
zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu 
zaměstnanců poskytovatele, a to v pracovním poměru ( viz. § 81 zákona č. 435/2004 Sb. o 
zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, pokud bude mít více jak 25 zaměstnanců 
v pracovním poměru.  Poskytovatel se zavazuje objednateli poskytnout pro účel neplnění 



povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením hodnotu fakturovaných 
částek jako tzv. náhradní plnění. 

 

Článek III. 

Doba plnění 

3.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1.3.2019 do 28.2.2023.  

 

Článek IV. 

Cena a platební podmínky 

4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně  za jednu hodinu ( 60 minut) řádně a kompletně 
provedeného výkonu bezpečnostní a hlídací služby dle této smlouvy ( dále také „cena“). 
Cena je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v době 
uzavření této smlouvy a je sjednána na základě všech zadávacích podmínek Veřejné zakázky. 
Cena nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen včetně inflace a kursových změn.  

Cenu je možno zvýšit jen v případě a do výše změny minimální mzdy stanovené novelizací 
Nařízení vlády č. 56/2006 Sb.,  o minimální mzdě. Cena bude úměrně dané změně upravena 
a to v měsíci následujícím po nabytí právní moci této změny.  Úprava změny ceny v takovém 
případě proběhne formou písemného dodatku ke smlouvě. Poskytovatel se zavazuje 
dodatek před podpisem předložit objednateli k vyjádření.    

Cena činí částku 96,48 Kč bez DPH. Sazba DPH (21%) činí částku 20,26 Kč. Sazba DPH je 
stanovena podle právních předpisů platných ke dni uzavření smlouvy. Daň z přidané hodnoty  
bude poskytovatelem účtována vždy  ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. Cena včetně DPH činí ke dni sjednání této smlouvy částku 
116,74 Kč za hodinu.  

4.2. Poskytovatel prohlašuje, že se seznámil s místními podmínkami za účelem řádného a 
kompletního provedení předmětu plnění dle této smlouvy a v ceně zohlednil veškeré možné 
okolnosti s ohledem na charakter a rozsah  předmětu plnění dle této smlouvy.  

4.3. Poskytovatel prohlašuje, že cena obsahuje veškeré náklady nutné pro řádnou a 
kompletní realizaci předmětu plnění dle této smlouvy, včetně nákladů na pracovní síly, 
movité věci, rizika, práce, dodávky a činnosti souvisejících s řádnou a kompletní realizací 
předmětu plnění dle této smlouvy, včetně nákladů na dopravu, administrativu apod. 
Poskytovatel rovněž prohlašuje, že sjednaná cena zahrnuje i zisk poskytovatele. Dále 
poskytovatel prohlašuje, že cena obsahuje rovněž všechny náklady, rizika, činnosti, práce, 
dodávky a movité věci, které nejsou v této smlouvě obsaženy, ale o kterých poskytovatel 
věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět mohl a měl, že jsou k řádnému a 
kvalitnímu provedení předmětu plnění dle této smlouvy třeba.  

4.4. Poskytovatel se zavazuje vést písemnou dokumentaci, z níž bude patrná měsíční 
docházka a identifikace strážných. Správnost a pravdivost této dokumentace za kalendářní 
měsíc potvrdí svým podpisem odpovědný zaměstnanec Úřadu práce České republiky a 
odpovědný zaměstnanec poskytovatele. Až následně může poskytovatel vystavit fakturu. 

4.5. Objednatel neposkytne poskytovateli zálohy na sjednanou smluvní cenu. Fakturovat lze 
po řádném, bezvadném a úplném provedení plnění dle této smlouvy v příslušném 



kalendářním měsíci. Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu v následujícím kalendářním 
měsíci po skončení kalendářního měsíce, v němž realizoval  plnění dle smlouvy. Jedná se o 
plnění, které poskytovatel skutečně provedl v příslušném kalendářním měsíci. Částka za 
skutečně poskytnuté plnění dle této smlouvy za příslušný kalendářní měsíc se počítá  jako 
součin ceny dle bodu 4.1. této smlouvy a počtu hodin řádně a kompletně provedeného 
výkonu bezpečnostní hlídací služby dle této smlouvy v příslušném kalendářním měsíci.  

4.6. Faktura vystavená poskytovatelem – plátcem DPH v ČR, která slouží jako daňový doklad 
musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. Faktura musí obsahovat úplné názvy obou 
smluvních stran, IČ obou smluvních stran, DIČ poskytovatele, bankovní spojení 
poskytovatele, řádné označení předmětu plnění, včetně odkazu na tuto smlouvu, datum 
vystavení faktury a dobu splatnosti, cenu bez DPH, DPH a cenu s DPH. Doba splatnosti 
faktury činí nejméně 21 kalendářních dnů.  Faktura musí být podepsána poskytovatelem. 
Vystavené faktury je poskytovatel povinen objednateli doručit na adresu ÚP ČR, Krajská 
pobočka v Českých Budějovicích, ekonomické oddělení, Klavíkova 7, 370 04 České 
Budějovice.  

4.7. Poskytovatel je povinen vystavenou fakturu objednateli doručit nejpozději do 5 
kalendářních dnů ode dne jejího vystavení, jinak se o dobu prodlení s doručením faktury 
prodlužuje i doba její splatnosti.  

4.8. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit poskytovateli vystavenou fakturu k opravě či 
doplnění, nebude-li tato splňovat všechny náležitosti dle příslušného platného právního 
předpisu nebo bude-li obsahovat chybnou částku, aniž by poskytovatel mohl v tomto případě 
uplatnit jakoukoli sankci. Splatnost opravené či doplněné faktury bude činit nejméně 21 
kalendářních dnů, přičemž poskytovatel ji musí objednateli doručit nejpozději do 5 
kalendářních dnů ode dne jejího vystavení, jinak se o dobu prodlení s doručením faktury 
prodlužuje i doba její splatnosti.  

4.9. Úhrada ceny bude provedena bezhotovostní formou – převodem na bankovní účet 
poskytovatele uvedený výše. Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je 
splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.   

 

 

Článek V. 

Smluvní pokuta 

5.1. Objednatel je oprávněn poskytovateli uložit smluvní pokutu, pokud tento poruší 
jakoukoli svou povinnost uvedenou v čl. I. a II. této smlouvy, a to ve výši 500,- Kč za každý 
zjištěný případ. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 kalendářních dní od doručení výzvy 
objednatele k zaplacení smluvní pokuty poskytovateli. 

Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu 
vzniklé škody v plné výši. 

5.2. Pro případ, že poskytovatel vypoví smlouvu před uplynutím doby, na kterou je sjednána,  
sjednávají smluvní strany smluvní pokutu  ve výši 30.000,- Kč za každý započatý kalendářní 
rok, který zbývá do konce doby, na kterou je tato smlouva sjednána.  Poskytovatel je povinen 
uhradit smluvní pokutu ve lhůtě 14 kalendářních dní od doručení výzvy objednatele k 
zaplacení smluvní pokuty.  



5.4. V případě opožděné úhrady faktury zaplatí strana, která je v prodlení smluvní pokutu ve 
výš 0,05% z fakturované částky za každý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuta je splatná 
ve lhůtě 14 kalendářních dní od doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty.  

5.5 Ustanoveními o smluvní pokutě nejsou nijak dotčena práva smluvních stran požadovat 
náhradu škody, která vznikne v příčinné souvislosti s porušením smluvní či zákonné 
povinnosti druhou stranou. 

 

 

Článek VI. 

Pojištění 

6.1 Poskytovatel prohlašuje, že má uzavřeno po celou dobu trvání této smlouvy pojištění pro 
případ  odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s realizací předmětu 
plnění  dle této smlouvy. Pojistná smlouva či pojistný certifikát se musí vztahovat na pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou poskytovatelem třetí osobě, a to v minimálně takové 
výši, která odpovídá všem možným rizikům způsobení škody třetí osobě v souvislosti 
s plněním předmětu veřejné zakázky za každý pojistný případ, s platností minimálně po celou 
dobu  plnění veřejné zakázky. Poskytovatel je povinen na vyzvání objednatele předložit kopii 
všech svých pojistných smluv, které se vztahují k této smlouvě, a to včetně všeobecných 
pojistných podmínek a dalších dokumentů, ze kterých by mohlo vyplývat jakékoliv omezení 
plnění pojišťovny. 

 

Článek VII. 

Změna a zánik závazku 

7.1.  Obsah této smlouvy lze za jejího trvání měnit pouze na základě vzájemné dohody obou 
smluvních stran, a to formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami. Jednostranná změna obsahu této smlouvy není možná. 

7.2. Platnost této smlouvy zaniká před uplynutím sjednané doby dohodou smluvních stran, 
výpovědí nebo odstoupením. 

7.3. Dohoda, jíž se smluvní strany dohodly na ukončení platnosti této smlouvy, musí mít 
písemnou formu. V  dohodě musí být uveden den, kdy platnost této smlouvy skončí. 

7.4. Smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu jednostranně vypovědět, a to z jakéhokoliv 
důvodu nebo bez uvedení důvodu. Výpovědí doba činí 2 kalendářní měsíce a počíná běžet 
prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena  
výpověď druhé smluvní straně a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního 
měsíce. 

7.5. Objednatel je oprávněn písemně od této smlouvy odstoupit, jestliže zjistí, že 
poskytovatel provádí předmět plnění v rozporu s touto smlouvou nebo obecně platnými 
normami, platnými právními předpisy, poskytovatel bude zapojen do jednání, které 
objednatel považuje za škodlivé pro zájmy a dobré jméno objednatele, vůči majetku 
poskytovatele bylo zahájeno insolvenční řízení, zjistí-li objednatel po objektivním posouzení 
existujících a oprávněně očekávaných skutečností, že poskytovatel nebude s přihlédnutím ke 
všem okolnostem schopen řádně a včas plnit závazky podle této smlouvy. Účinky odstoupení 



od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení poskytovateli. Za 
řádně doručené se považuje i odstoupení, jehož převzetí bude poskytovatelem odmítnuto 
nebo bude vráceno po úložní době či jako nedoručitelné. 

7.6. Poskytovatel je oprávněn písemně od této smlouvy odstoupit, pokud je objednatel 
v prodlení s úhradou daňového dokladu – faktury. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají 
dnem doručení písemného oznámení o odstoupení objednateli. Za řádné doručené se 
považuje i odstoupení, jehož převzetí bude poskytovatelem odmítnuto nebo bude vráceno 
po úložní době či jako nedoručitelné. 

7.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy budou do 30 
kalendářních dnů od jeho účinnosti vyrovnány vzájemné závazky a pohledávky plynoucí 
z této smlouvy.  

 

Článek VIII. 

Závěrečná ustanovení  

8.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem 1.3.2019. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, 
z nichž po podpisu obou smluvních stran obdrží objednatel tři vyhotovení a poskytovatel 
jedno vyhotovení této smlouvy. 

8.2. Spory z této Smlouvy se řeší přednostně dohodou, případně pak soudní cestou u místně 
příslušného českého soudu. 

8.3. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platnými právními předpisy na území České 
republiky, především pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

8.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, s jejím 
obsahem a formou souhlasí, a že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých a úplných 
údajů dle jejich pravé, skutečné, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni, v omylu ani za jinak 
jednostranně nápadně nevýhodných podmínek, což smluvní strany stvrzují svými podpisy. 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne :  26.2.2019                                          V Táboře dne 26.2.2019 

 

 

-------------------------------                                                             --------------------------------                                                      

Ing. Ivan Loukota                                                                          Mgr. Irena Jelínková  

ředitel sekce krajské pobočky ÚP ČR                                           jednatelka 

( „ objednatel“)                                                                            ( „poskytovatel“) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


