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SMLOUVA
0 provédéni administrativnich praci

uzavfené dle § 1746 odst. 2 a nésl. obéanského zékoniku 6. 89/2012 Sb.

(:1. 1
Smluvni strany

Virsky oblastni vodovod, sdruieni mést, chef at svazkfi obci, 1C: 60552662, se sidlem Hlinky
487/3 5, 603 00 Brno, zastoupeny

(objednatel)
a

Vlasta Markové, 1C: 64309258, mistem podnikém’ Hochmanova 2183/3, 628 00 Brno

(zhotovitel) .
Cl. 2

PPedmét plnéni

1. Pfedmétem plnéni te’to smlouvy je provédéni odbornich administrativnich praci a sluieb
zhotovitelem v sidle objednatele a dle pokynfi objednatele.

2. Zhotovitel bude provédét tyto préce a sluiby:

— administrativni éinnost dle pisemného zadéni obj ednatele,

v§e V sidle zhotovitele nebo na adrese jeho provozovny Veselé 5, 602 00 Brno.

3. Smluvni strany se mohou dohodnout na zméné éi rozéifeni praci a sluZeb, a to podle potfeby
objednatele a provoznl’ch moinosti zhotovitele. Takové zména bude specifikovéna v dodatku
k této smlouvé a pfiméfené promitnuta do dohodnuté ceny.

. 61. 3
Cas plném’

Préce a sluiby dle této smlouvy v rozsahu popsaném v 61. 2 te’to smlouvy budou provédény
dle zadém’ objednatele, nebude-li ujednéno jinak.

(‘31. 4
Misto plnéni

Préce a sluiby dle te’to smlouvy budou objednateli poskytovény V prostoréch zhotovitele
popsanYch v 61. 2 této smlouvy.



61. 5
Cena a platebni podminky

1. Podkladem pro fakturovéni praci a sluieb je jejich skuteéné provedeni zhotovitelem a jejich
pisemné potvrzene’ pfevzeti povéfenjlm pracovnl'kem objednatele, véetné odsouhlaseného
poétu odpracovanych hodin.

2. Cena jako fihrada za préce dle (:1. (E. 2, je stanovena ve V57§1 300,- Ké/ hod.

3. Zhotovitel vystavi dafiovy doklad — fakturu za provedené préce za pfislu§ny kalendéfni
mésic nejpozdéji do 14 dnfi mésice nésledujiciho; pfilohou faktury musi bylt doklad o
pfevzeti praci, Véetné odsouhlaseného poétu odpracovanYch hodin dle odsta‘vce 1 tohoto
élénku smlouvy. Objednatel zaplatl' uvedenou mésiéni ééstku na zékladé dafiového dokladu
— faktury do 15 dnfi 0d doruéeni faktury.

(:1. 6
Zévazky zhotovitele a souéinnost objednatele

1. Objednatel zajisti pravidelnou pfitomnost svého pracovnl'ka v prostoréch objednatele. Jeho
prostfednictvim bude moci objednatel uplatfiovat své poiadavky a pfipominky prfibéiné tak,
aby mohl bit ve vch oprévnény'Ich nérocich uspokojen bez zbyteéne’ho prodlem’.

2. Obj ednatel se zavazuje préce dle této smlouvy fédné pfebirat a hradit.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude po celou dobu platnosti této smlouvy pojiétén pro pfl’pad
§kod vzniklou jeho éinnosti.

<51. 7
Pf'edéni a pf‘evzeti

Préce dle této smlouvy budou vykonévény prfibéiné V souladu s pfedmétem plnéni, jejich
provedeni zaznamené zhotovitel na vykazu préce. Virkaz préce pfedloii zhotovitel za kaidy
odpracovany pfisluény mésic povéfcnému pracovm’kovi objednatele, ktery potvrdl' shodu
s pfedmétem plném’.

(:1. 8
Odpovédnost za vady a §kody

1. Zhotovitel odpovidé za vady své dodévky a za §kody jim zpfisobené V rozsahu a za
podminek stanovenSIch v obecné zévaznych prévm’ch pfedpisech.

2. Objednatel uplatfiuje préva z odpovédnosti za vady, pokud jsou zfejmé, pfi jejich zji§téni a
v dobé pfiméfené po provcdcni plnéni.

3. V pfipadé vadného plnéni, na které objednatel upozorni zhotovitele prokazatelnim
zpfisobem - pisemné pfi jejich zjiéténi v prfibéhu zfiétovaciho obdobi, mé objednatel prévo
poiadovat opétovné provedem’ praci nebo sluiby odpovidajici pf‘edmétu plnénl' te’to smlouvy
viz. 61. 2, popfl’padé sniieni smluvnl' ceny za kaidy jednotlivy pfipad. Toto ustanoveni nemé
Vliv na ustanoveni 61. 7.



10.

Poru§eni nebo nesplnéni zévazkfi mezi smluvm’mi stranami bude feéeno podle obecné
za’waznych prévnich pfedpisfi s upfednostnénim vzéj emné dohody.

Cl. 9
Zévéreéné ustanoveni

Strany se dohodly oznaéit ve§keré informace, které ziské Zhotovitel V prfibéhu provédéni
éinnosti dle této smlouvy a vztahujici 56 k provozu objednatele, zejména informace tykajl’ci
se zabezpeéovaciho zafizeni a vybaveni jednotlivych mistnosti, za dfivémé. Zhotovitel se
zavazuje zdriet se pfi Vykonu pfedmétné smlouvy ve§kerého jednéni, kterjlm by mohlo dojit
k poru§eni obchodnihc tajemswi objednatele (§ 504, 2985 obéanske’ho zékonl’ku). Stejné tak
i objednatel bude se Véemi informacemi tykajicimi se podnikatelskych aktivit zhotovitele,
které mu tento zpfistupm’ V rémci vzéjemné spolupréce, zachézet jako s dfivérnymi ve
smyslu shora citovanych zékonnych ustanovem’.

Smlouva se uzavira na dobu neuréitou, V nii plati oboustranné Vypovédm' lhfita 1 mésice,
které zaéne béiet poéinaje 1. dnem mésice nésledujiciho po doruéeni Vypovédi.

Objednatel mé prévo 0d této smlouvy okamiité odstoupit V pfipadé, ie zhotovitel opakované
poruéil svfij zévazek k fédnému, Véasnému a fiplne’mu provédém’ praci dle této smlouvy a
nesjednal népravu ani poté, co byl objednatelem na tuto skuteénost prokazatelné upozornén
spolu s vyzvou k odstranéni zévadného stavu pod pohrfiikou odstoupeni 0d smlouvy.

Zhotovitel mé prévo od této smlouvy okamiité odstoupit V pfipadé, is objednatel opakované
poruéil svfij zévazek vyplyvajici napf. z ustanovem' o platebnl'ch podminkéch nebo o
souéinnosti a nesjednal népravu ani poté, co byl zhotovitelem na tuto skuteénost
prokazatelné upozornén spolu svyzvou kodstranéni zévadného stavu pod pohrfiikou
odstoupem’ 0d smlouvy.

Na zékladé vzéjemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem mfiie byt smlouva
ukonéena kdykoli.

Pokud neni V této smlouvé stanoveno jinak, plati pro vzéjemné préva a povinnosti smluvnich
stran pfislu§né ustanoveni obéanského zékonl'ku.

Zmény nebo dodatky této smlouvy lze provédét vyhradné pisemnou formou.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, p0 jednom pro kaidou smluvni stranu.

Tato smlouva nabjfvé platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami, L’léinné je 0d
01.01.2021.

Oba fiéastm’ci smlouvy p0 jejim pfeéteni prohlaéuji, Ze souhlasi s jejim obsahem, Ze smlouva
byla sepséna dle jejich pravé a svobodné vfile a nebyla ujedne’ma V tl’sni éi za jinak
jednostranné nevyhodnych podminek.
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