
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ KONZULTAČNÍCH SLUŽEB
č. KT/01/2017

uzavřená
podle ustanovení § 1746 odst. 2 zakona č. 89/2012 Sb.; občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník")
(dále jen „smlouva")

Článek I.
Smluvní strany

Město Soběslav
Sídlo:
lč/ DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupená: 
E-mail:
Telefon:
Kontaktní osoba;

náměstí Republiky 59, Soběslav I, 392 01 Soběslav
00252921/CZ00252921
Česká spořitelna, a.s., pobočka Soběslav

Ing. Jindřichem Bláhou, starostou města 
blaha(5> musobeslav.cz
381 508 123
Šárka Tróglerová, DiS., tel. 381 508 115, e-mail: troglerova(5)musobeslav.cz

(dále jen „objednatel")

a

REGIO projekt, s.r.o. 
Sídlo.
IČ / DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupená:
E-mail:
Telefon:
Kontaktní osoba.

Pražská 223, 390 01 Tábor 
26090139/CZ26090139
Česká spořitelna, a.s., pobočka Tabor

MgA. Petrem Kuklou, jednatelem společnosti 
kukla (5) regioproiekt.cz

+420 777 876 768
MgA. Petr Kukla, tel. 777 876 768, e-mail: kuklaiffiregioproiekt.cz

(dále jen „poskytovatel")
oba společně dále také „smluvní strany"

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje k řádnému a včasnému poskytování konzultačních 
služeb, které jsou blíže specifikovány v čl. II odst. 2 smlouvy (dále jen „služby"). Objednatel 
se zavazuje k převzetí řádně a včas poskytnutých služeb a zaplacení sjednané ceny za jejich 
provedení podle podmínek sjednaných v této smlouvě.

2. Předmětem této smlouvy je poskytování konzultačních služeb týkajících se realizace projektu 
„Zateplení domu č.p. 109/1 v Soběslavi", reg. č. CZ.06.2,ll/0.0/0.0/16_098/0004765, (dále 
jen „projekt") realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále



jen „IROP"), výzva č. 37 Energetické úspory v bytových domech 11". Konzultační služby dle 
této smlouvy zahrnují následující činnosti;

a. celková zodpovědnost za řízení projektu, dodržování podmínek dle programu IROP
b. komunikace s Centrem pro regionální rozvoj ČR (dále jen „CRR") - ověřování postupů 

při realizaci projektu, znatelnosti výdajů, průběžné konzultace
c. komunikace s dodavateli
d. konzultace k účetnictví - nastavení pravidel, náležitosti dokladů, jejich kontrola
e. zpracování závěrečné monitorovací zprávy se Žádostí o platbu v systému ISKP včetně 

zajištění všech povinných příloh
f. změnová řízení - zajišťování souladu realizace projektu se Žádostí o dotaci
g. příprava a kontrola naplňování pravidel publicity
h. součinnost při realizaci výběrových řízení
i. sběr a archivace dokumentace k projektu
j. účast na externích kontrolách projektu.

Článek III.
Způsob, termín a místo poskytování služeb

1. Poskytovatel je povinen zahájit poskytování služeb nejpozději den následující po podpisu 
této smlouvy, nestanoví-li objednatel jinak.

2. Jednotlivé dílčí termíny plnění služeb vyplývají ze souvisejících dokumentů projektu, tj. 
„Žádost o podporu", „Rozhodnutí o přidělení dotace", „Smlouva o dílo" a dalších.

3. K ukončení poskytování služeb dojde splněním činností dle předmětu smlouvy uvedených 
v čl. II, odst. 2 této smlouvy, kromě činnosti - účast na externích kontrolách projektu (čl. II, 
odst. 2 j. této smlouvy). Součinnost poskytovatele při externích kontrolách projektu je 
časově neomezená.

4. Poskytovatel je při poskytování služeb povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých 
nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen sledovat a chránit zájmy 
a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. Objednatel je povinen 
poskytovat poskytovateli součinnost nezbytnou k řádnému plnění povinností poskytovatele 
dle této smlouvy. V případě nevhodných pokynů objednatele je poskytovatel povinen na 
nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese 
poskytovatel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku takových 
nevhodných pokynů objednateli nebo poskytovateli nebo třetím osobám vznikly.

5. Poskytovatel je povinen vypracovat o poskytovaných službách písemný výstup - zprávu, 
která bude nutnou podmínkou pro fakturaci a bude obsahovat zejmena údaje o objednateli 
a poskytovateli, programu, projektu, evidenční číslo této smlouvy, specifikaci objednávky, 
počet hodin poskytnutých služeb, které budou objednateli účtovány, obsah a rozsah 
poskytnutých služeb, závěr z poskytnutých služeb, popř. doporučení poskytovatele pro další 
postup objednatele, přičemž ke zprávě budou případně přiloženy dokumenty požadované 
objednatelem v objednávce (dále jen „zpráva"). Tato zpráva bude předána poskytovatelem 
objednateli v českém jazyce, v listinné formě vytištěné a podepsané ve dvou (2) originálech a 
v elektronické strojově čitelné formě ve formátu (DOC, DOCX, PDF/A) a v případě 
obrazových výstupů v běžně používaných grafických formátech (BMP, JPG, GIF) na nosiči dat 
CD nebo DVD.

6. Místem předání zprávy je adresa sídla objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy. 
O předání a převzetí zprávy bude poskytovatelem vyhotoven protokol o předání a převzetí 
zprávy (dále jen „protokol") ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma 
smluvními stranami, a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu,
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7. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí zprávy, pokud služby nebyly poskytnuty řádně v 
souladu s touto smlouvou nebo ve sjednané kvalitě nebo pokud zpráva neobsahovala 
veškeré údaje požadované objednatelem nebo objednatel nesouhlasí s počtem hodin 
poskytnutých služeb, které budou objednateli účtovány, přičemž v takovém případě 
objednatel důvody odmítnutí převzetí zprávy písemně poskytovateli sdělí, a to nejpozději do 
pěti (5) pracovních dnů od termínu předání zprávy. Na následné předání zprávy se použijí 
výše uvedená ustanovení tohoto čiánku.

8. Pokud objednatel uplatní písemný nárok na odstranění vad zprávy, zavazuje se poskytovatel 
tyto vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů, 
nestanoví-li objednatel jinak. Poskytovatel se zavazuje, že bude poskytovat služby na celém 
území České republiky, přičemž veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé poskytovateli v 
souvislosti s poskytováním služeb dle této smlouvy jsou již zahrnuty v ceně poskytovaných 
služeb.

9. Vypracování zprávy, případně dílčí zprávy při dílčí fakturaci je jednou z nutných podmínek 
fakturace poskytnutých služeb. Objednatel si vyhrazuje právo požádat o vypracování dílčí 
zprávy i v jiném čase a z jiných důvodů a poskytovatel je povinen takovou zprávu do deseti 
(10) dnů od doručení písemné žádostí objednateli předat.

. Článek IV.
Cena a platební podmínky

1. Předpokládaný rozsah poskytovaných služeb činí 120 hodin. Smluvní strany se dohodly, že za 
služby poskytnuté řádně ve sjednané kvalitě podle této smlouvy objednatel zaplatí 
poskytovateli za každou hodinu poskytnutých služeb cenu ve výši 500,- Kč bez DPH (slovy: 
pět set korun českých) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 605,- Kč s DPH (slovy: šestsetpět 
korun českých), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Celková maximální sjednaná cena za 
veškeré poskytnuté služby dle této smlouvy činí 60.000,- Kč bez DPH (slovy: šedesát tisíc 
korun českých), tj. 72.600,- Kč s DPH (slovy: sedmdesát dva tisíc šest set korun českých), při 
sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s 
platnými právními předpisy (dále též „celková sjednaná cena").

2. Celková sjednaná cena poskytovaných služeb je stanovena jako cena nejvýše přípustná a 
nepřekročitelná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé poskytovateli v 
souvislosti s poskytováním služeb, vyhotovením a předáním zprávy dle této smlouvy.

3. Cena poskytnutých služeb bude uhrazena na základě faktury (daňového dokladu), případně 
dílčích faktur za poskytnuté služby. Dílčí faktury mohou být vystavovány ve čtvrtletních 
intervalech, vždy k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí. Faktura i dílčí faktury budou 
vystavovány po vypracování zprávy (dílčí zprávy) poskytovatelem a akceptování této zprávy 
objednatelem. Celková částka dílčích faktur nepřesáhne v součtu 70 % celkové sjednané 
ceny. Konečná fakturace proběhne po proplacení dotace z IROP, výzva č. 37 Energetické 
úspory v bytových domech II, na základě žádosti o platbu na účet objednatele. Objednatel 
bude o připsání částky na svůj účet poskytovatele neprodleně informovat.

4. Faktura (daňový doklad) vystavená poskytovatelem musí obsahovat náležitosti stanovené 
právními předpisy, evidenční číslo smlouvy, počet fakturovaných hodin a dále vyčíslení zvlášť 
ceny služeb bez DPH, zvlášť DPH a cenu služeb včetně DPH.

5. Povinnou přílohou každé faktury poskytovatele bude soupis poskytnutých služeb s 
uvedeným časovým rozsahem a specifikací poskytnutých služeb (dále jen „soupis") 
vycházející z příslušné zprávy.
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6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce patnácti (15) kalendářních dnů 
ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. Cena za poskytnuté 
služby se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny za poskytnuté 
služby z bankovního účtu objednatele, V případě pochybnosti se má za to, že dnem doručení 
se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.

7. Objednatel nebude poskytovat poskytovateli jakékoliv zálohy na úhradu ceny poskytnutých 
služeb.

8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, 
která neobsahuje náležitostí stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny 
chybně nebo nesouhlasí-li objednatel se zaslaným soupisem. Pokud objednatel nesouhlasil 
se zaslaným soupisem, uvede při vrácení faktury i odůvodnění jeho nesouhlasu se soupisem. 
Poskytovatel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu nebo soupis opravit nebo nově 
vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny poskytnutých 
služeb. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury a soupisu začne běžet 
nová lhůta splatnosti faktury v délce patnácti (15) kalendářních dnů.

9. Pokud bude poskytovatel v prodlení s plněním jakékoli povinnosti podle této smlouvy, 
zejména pokud neposkytne služby řádně a včas nebo ve sjednané kvalitě, nebude objednatel 
povinen provést úhradu ceny za poskytnuté služby podle této smlouvy, dokud poskytovatel 
nezjedná nápravu.

Článek V.
Práva duševního vlastnictví

1. Poskytovatel se zavazuje, že při poskytování služeb neporuší práva třetích osob, která těmto 
osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv 
průmyslového vlastnictví, Poskytovatel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, 
výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku 
uplatnění práv třetích osob vůči objednateli v souvislosti porušením povinnosti 
poskytovatele dle předchozí věty.

2. Bude-li výsledkem nebo součástí poskytovaných služeb i dílo, které je předmětem 
autorských práv, práv souvisejících s právem autorským či předmětem práv pořizovatele 
k jím pořízené databázi, poskytuje poskytovatel jako autor objednateli ode dne předání 
takovéhoto díla objednateli na neomezenou dobu pro území celého světa, výhradní licenci 
k užití díla všemi způsoby užití v neomezeném rozsahu, přičemž výše odměny za poskytnutí 
licence je již zahrnuta v ceně poskytovaných služeb. Objednatel je zároveň oprávněn upravit 
či jinak měnit dílo, jeho název, spojit dílo s jiným dílem či zařadit díla do díla souborného. 
Objednatel může výše uvedenou licenci poskytnout jako podlicenci nebo postoupit třetím 
osobám dle výběru objednatele, přičemž poskytovatel s tímto výslovně předem souhlasí. 
Objednatel není povinen licenci využít.

3. Bude-li výsledkem nebo součástí poskytovaných služeb i zaměstnanecké či kolektivní dílo, 
které je předmětem autorských práv, práv souvisejících s právem autorským či práv 
pořizovatele k jím pořízené databázi, postupuje poskytovatel jako zaměstnavatel či osoba, z 
jejíhož podnětu a pod jejímž vedením je dílo vytvářeno a pod jejímž jménem je dílo uváděno 
na veřejnost, ke dni předání takovéhoto díla právo výkonu majetkových práv autora k dílu na 
objednatele, přičemž výše odměny za postoupení je již zahrnuta v ceně poskytovaných 
služeb. Poskytovatel prohlašuje, že autor svolil i ke zveřejnění, k úpravám, zpracovaní včetně 
překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, k dokončení svého 
zaměstnaneckého díla, jakož i k tomu, aby poskytovatel uváděl zaměstnanecké dílo na 
veřejnost pod svým jménem, že autor výslovně souhlasil s dalším postoupením výkonu
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těchto práv na objednatele a z objednatele na třetí osoby. Poskytovatel prohlašuje, že všem 
autorům poskytl dostatečnou přiměřenou odměnu a že všechny závazky poskytovatele vůči 
autorovi jsou vypořádány

4. Poskytovatel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu 
vlastnictví včetně výše uvedených autorských práv, a zavazuje se za tímto účelem zajistit 
řádné a nerušené užívání díla objednatelem, včetně případného zajištění dalších souhlasů a 
licencí od autorů děl v souladu s autorským zákonem, popř. od vlastníků jiných práv 
duševního vlastnictví v souladu s právními předpisy. Poskytovatel se zavazuje, že objednateli 
uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli 
vzniknou v důsledku toho, že objednatel nemohl dílo užívat řádně a nerušeně.

Článek VI.
Povinnost mlčenlivosti

1. Poskytovatel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, 
které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích 
a spolupracovnících, a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí 
osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:

a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 

rozhodnutím oprávněného orgánu.

2. Poskytovatel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, 
které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb 
dle této smlouvy, odpovídá poskytovatel, jako by povinnost porušil sám.

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob 
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených 
pracovníků.

Článek VII.
Smluvní sankce, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy

1. V případě nedodržení termínu poskytnutí služeb nebo nedodržení termínu předání zprávy 
nebo nedodržení lhůty pro odstranění vad poskytnutých služeb ve sjednané kvalitě podle 
čl. III. ze strany poskytovatele může objednatel požadovat po poskytovateli uhrazení smluvní 
pokuty objednateli ve výši 0,5 % z celkové ceny poskytovaných služeb bez DPH za každý i 
započatý kalendářní den prodlení.

2. Jestliže se jakékoli prohlášení poskytovatele podle čl, V, ukáže nepravdivým nebo 
zavádějícím nebo poskytovatel poruší jiné povinností podle čl. V. této smlouvy, zavazuje se 
poskytovatel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20,000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun 
českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti. Nároky objednatele na náhradu škody 
vzniklé uplatněním práv třetích osob zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny.

3. Jestliže poskytovatel poruší jakoukoli povinnost podle čl, VI., zavazuje se poskytovatel 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) 
za každé jednotlivé porušení povinnosti. Nároky objednatele na náhradu škody vzniklé 
objednateli v důsledku porušení povinnosti dle čl. VI. ze strany poskytovatele nejsou 
zaplacením smluvní pokuty dotčeny.
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4. Objednatel je povinen zaplatit poskytovateli za prodlení s ohradou faktury po sjednané lhůtě 
splatnosti smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky bez DPH za každý i započatý 
kalendářní den prodlení.

5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne 
jejich uplatnění.

6. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran 
na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost poskytovatele dále řádně 
poskytovat služby ve sjednané kvalitě.

7. Za podstatné porušení této smlouvy poskytovatelem, které zakládá právo objednatele 
na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:

a. prodlení poskytovatele s řádným poskytováním služeb ve sjednané kvalitě nebo 
předáním zprávy o více než deset (10) kalendářních dnů;

b. nepravdivé nebo zavádějící prohlášení poskytovatele podle čl. V.;
c. porušení jakékoli povinnosti poskytovatele podle čl. V. nebo čl. VI.;
d. postup poskytovatele při poskytování služeb v rozporu s pokyny objednatele 

nebo v rozporu s jeho oprávněnými zájmy.

8. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že vůči majetku 
poskytovatele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to 
právní předpisy umožňují.

9. Poskytovatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude 
v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší 
než třicet (30) kalendářních dní.

10. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní 
ihůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém 
případě je poskytovatel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy 
objednatele vážně ohroženy.

11. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu 
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká 
zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek Vlil,
Záruka a sankce za její nedodržení

1. Poskytovatel ručí za kvalitu jím poskytnutých služeb dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od 
data poslední fakturace objednateli.

2. Reklamace vad musí být objednatelem provedena písemně.

3. Poskytovatel se zavazuje zahájit vyřizování reklamace nejpozději den následující po doručení 
písemné reklamace objednatele. Poskytovatel se dále zavazuje odstranit jím uznané 
reklamované vady v nejkratší možné lhůtě, nejdéle však třiceti (30) kalendářních dnů od 
doručení reklamace objednatele.

4. Poskytovatel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to za každý případ a za 
každý kalendářní den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Sjednanou 
smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode d"e jejího 
uplatnění.
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Článek IX.
Ostatní ujednání

1. Poskytovatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit změnu údajů v záhlaví 
smlouvy.

3. Poskytovatel je povinen řádně uchovávat originál smlouvy včetně jejích případných dodatků 
a její přílohy a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu po dobu 
nejméně 10 let od ukončení financování projektu, zároveň však alespoň do doby uplynutí 3 
let od uzavření programu dle čl. 88 a následujících Nařízení Rady (ES) č. 1083/200G. Doklady 
budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb.; o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, a v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4. Poskytovatel souhlasí a spolupracuje s kontrolami ze strany poskytovatele. Ministerstva 
financí ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora 
a Nejvyššího kontrolního úřadu ČR a dalších kontrolních orgánů dle obecně závazných 
právních předpisů.

5. Poskytovatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly,

6. Poskytovatel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud poskytovatel i při 
vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

7. Poskytovatel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a všech dalších 
údajů uvedených v této smlouvě včetně ceny poskytovaných služeb.

Článek X.
Závěrečná ustanovení

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I. této smlouvy jsou oprávněny k poskytování 
součinnosti dle této smlouvy.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby specifikované v či. Ill odst. 3 smlouvy.

4. Práva a povinností smluvních stran, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou 
řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před 
příslušnými obecnými soudy.

6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k 
této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

7. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.

8. S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, 
poskytovatel předem výslovně souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů souvisejících s
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touto smlouvou. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro vnitřní 
potřeby objednatele a dále pro účely informování veřejnosti o činnosti poskytovatele. 
S ohledem na zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, bere poskytovatel na vědomí, že 
objednatel tuto smlouvu postupem dle tohoto zákona, uveřejní v registru smluv.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel 
a jeden (1) poskytovatel.

10. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje 
obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou 
pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této 
smlouvě své podpisy.

V Soběslavi dne 23. 08. M VTáboředne V7, y*-.^

Za objednatele; Za poskytovatele:
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