
  
 
 

 

  

Smlouva o výkonu činností technického dozoru investora na akci ,,Lázeňská 

zóna Lednice – doplnění infrastruktury“, registrační č. CZ. 

1.11/2.1.00/08.01124, 

kterou podle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 

Název:   Obec Lednice  

Sídlo:   Lednice, Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice   

Zastoupený:    RNDr. Liborek Kabátem, starostou obce  

IČ:    00283339 

DIČ:   CZ00283339 

Bankovní spojení:  ČS Břeclav 

Číslo účtu:  182-1381969329/0800 

Kontaktní osoba: RNDr.Libor Kabát 

Telefon: 519 340 330 

E-mail:              starosta@lednice.cz  

(dále jen „objednatel“) 

a 

Název / obchodní firma / jméno a příjmení:  

Sídlo:  ………………………………… 

Zastoupený: .………………………………. 

IČ: ………………………………... 

DIČ: CZ………………………….. 

Bankovní spojení: ……………………………… 

Číslo účtu: ……………………………… 

obchodní společnost, fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v 

…, v odd. …., č. vl. …………., 

obchodní společnost, fyzická osoba zapsaná v  ………………………………………………… 

mailto:starosta@lednice.cz


  
 

nebo 

-fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku, evidovaná …. . ……………………………., 

nebo ………………………………………. (jiné oprávnění fyzické osoby k podnikání s uvedením 

údaje o vydavateli oprávnění, datu vydání a případně o číselném označení tohoto oprávnění) 

 Kontaktní osoba:  

 Telefon:  

 Fax:  

 E-mail:                

POKYNY PRO UCHAZEČE:       Při zpracování návrhu na uzavření „Smlouvy o výkonu 

činností technického dozoru investora na akci  ,,Lázeňská 

zóna Lednice – doplnění infrastruktury“ doplní uchazeči 

pouze ty údaje, které se vztahují k charakteru jejich právní 

formy, ostatní varianty specifikace právní formy nebudou 

v nabídce obsaženy. 

 (dále jen „TDI“) 

 

I. 

Účel smlouvy 

1. TDI se zavazuje, že bude vykonávat pro objednatele technický dozor investora při realizaci 

stavby v rámci projektu ,, Lázeňská zóna Lednice – doplnění infrastruktury“ dále jen 

,,Stavby,,. 

2. TDI se zavazuje provádět administraci akce z návaznosti na poskytnutou dotaci z ROP 

Jihovýchod 

3. TDI se zavazuje zajistit kolaudaci akce na základě vydaných certifikátů autorizovaného 

inspektora a vodohospodářského povolení 

4. Objednatel se zavazuje, že za řádné provedení technického dozoru investora zaplatí 

dohodnutou cenu a že poskytne TDI dohodnutou součinnost. 

 

II. 

Obsah a rozsah technického dozoru investora 

1. TDI bude provádět posuzování návrhů na případné změny vyvolané nepředvídatelnými 

okolnostmi při realizaci stavby. 

2. Zjistí-li TDI při výkonu technického dozoru investora nedodržení projektové dokumentace 

stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele. Dodavatele stavby 

uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou 

charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 



  
 

3. Objednatel zajistí pro TDI nezbytné podmínky pro výkon sjednaného technického dozoru 

investora, v tomto smyslu zejména oznámí TDI jako osobu vykonávající autorský dozor 

dodavateli stavby a zajistí, aby TDI dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a 

kontrolních dnů stavby. 

4. Rozsah činností technického dozoru investora je dán přílohou č. 6 Výkonového a 

honorářového řádu ČKAIT, 2003 

5. Výkonem autorského dozoru se pro účely této smlouvy mimo jiné rozumí: 

 

před zahájením realizace díla: 

- řádně prostudovat nabídku vybraného zhotovitele za účelem stanovení případných cenových 

úspor při zachování rozsahu a kvality díla 

- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby                         

- seznámení  s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení 

- účast na vytýčení podzemních sítí, geodetickém zaměření a předání základní výškové a 

směrové sítě 

 po zahájení výkonu  technického dozoru investora 

Četnost výkonu stavebního dozoru na stavbě v pracovní dny 2-4 x týdně,  ve dnech 

pracovního klidu a o svátcích dle potřeby  (v případě nepřetržitých betonáží , zkoušek 

vodotěsnosti  kanalizace aj.) 

  

- odevzdání staveniště zhotovitelům písemným protokolem   

- účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací 

- sledování dodržování podmínek stanovených ve  stavebním povolení   a případné opatření 

státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby 

- péče o systematické doplňování dokumentace skutečného provedení 

- projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo 

provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, ostatní 

dodatky a změny  předkládat s vlastním vyjádřením  investorovi 

- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur v souladu 

s provedenými a oceněnými pracemi  a vč. jejich předání mandantovi k likvidaci 

- kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou 

nepřístupnými 

- spolupráce s pracovníky generálního projektanta zabezpečující autorský dozor při zajišťování 

souladu realizovaných dodávek a prací s projektem 

- spolupráce s projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na 

odstranění případných závad projektu 

- důsledná kontrola čerpání nákladů v souladu s harmonogramem,  nabídkovým rozpočtem  

- účast při všech zkouškách přicházejících v úvahu v průběhu výstavby, vyžadování dokladů, 

které prokazují kvalitu dodávek  vykonaných prací 

- sledování vedení stavebních resp. montážních deníků 

- uplatňování námětů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu /užívání/ dok. stavby 

- hlášení archeologických nálezů 

- spolupráce při odvrácení nebo zamezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi 

- kontrola časového plánu výstavby a uzavřených smluv, příprava podkladů pro případné 

uplatnění majetkových sankcí 

- kontrola řádného převzetí u uskladnění dodávek na staveništi 

- v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné vyhodnocení stavby 

- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby  nebo jejich částí a účast na všech 

jednáních o odevzdání a převzetí 



  
 

- kontrola prováděných prací v nepravidelných intervalech v průběhu výstavby se zaměřením na 

kvalitu, kontrolu plnění termínů dle časového harmonogramu 

- kontrola odstraňování skrytých vad popř. nedodělků zjištěných při přejímacím řízení 

v dohodnutých termínech 

- organizaci kontrolních dnů a zabezpečení plnění závěrů z těchto KD 

- podávání informací objednateli jakož i podávání informací o všech závažných okolnostech 

- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem 

- během  výstavby zastupovat investora v rozsahu činností dohodnutých v této  smlouvě 

- vést spisovou agendu  

- dle požadavků objednatele podávat informace o průběhu výstavby na obecním zastupitelstvu 

 

1. Administrace dotace z ROP Jihovýchod 

budou vykonávány následující činnosti 

- jednání s pověřeným zástupcem poskytovatele dotace 

- zajištění plnění podmínek poskytovatele dotace ve vztahu k realizaci díla 

- kontrola plnění indikátorů akce 

- vyhotovování monitorovacích zprav 

- administrace akce v systému xxxxxxxxx 

- zpracování žádostí o platbu 

- součinnost s investorem na proplácení dotačních prostředků 

- závěrečné vyhodnocení akce  

 

2. Kolaudace akce  

- zajištění vydání kolaudačního souhlasu na základě certifikátu autorizovaného inspektora pro 

pozemní stavby 

- zajištění vydání kolaudačního souhlasu na základě certifikátů autorizovaného inspektora pro 

dopravní stavby 

- zajištění vydání kolaudačního souhlasu na základě certifikátu autorizovaného inspektora pro 

vodohospodářské stavby 

- zajištění vydání kolaudačního souhlasu na základě vodoprávního povolení 

- zajištění zápisu stavby do katastru nemovitostí   

 

Do předmětu plněné jsou zahrnuty i práce v tomto článku výše specifikované, které však jsou 

k řádnému plnění díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své specifikaci a zkušenostem měl 

nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje sjednanou cenu díla. 

Předpokládaný rozpočet ,,stavby,, je 61 800 000,-Kč bez DPH. 

 

III. 

Povinnosti TDI  

1. Technický dozor investora bude vykonáván v místě stavby nebo na pracovišti TDI, podle 

povahy té které činnosti. 

2. TDI je povinen zachovat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž 

se v souvislosti s výkonem činností technického dozoru investora dle této smlouvy dozvěděl a 

které nelze sdělovat dalším osobám, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Porušení této 

povinnosti TDI se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně TDI.  



  
 

3. TDI se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu mezi pojišťovnou a TDI 

v postavení pojištěného na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činností dle 

této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním ve výši 500.000,- Kč. Uvedená pojistná 

smlouva bude platná a účinná po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání 

závazků z této smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění nese TDI a jsou zahrnuty ve 

sjednané ceně dle čl. VI. 

4. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy předloží TDI objednateli 

do 10 dnů od uzavření této smlouvy. V případě změny pojištění předloží autor bezodkladně 

objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy. TDI se zavazuje 

uplatnit veškeré pojistné události související s plněním předmětu této smlouvy u pojišťovny 

bez zbytečného odkladu. 

5. TDI není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele nechat se při výkonu činnosti 

technického dozoru investora dle této smlouvy zastupovat třetí osobou. Porušení této 

povinnosti TDI se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně TDI. Za třetí osobu 

nejsou považováni pověření zaměstnanci TDI. 

6. TDI se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to formou státní kontroly podle zákona č. 552/1991 

Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, nezbytné doklady a informace týkající se 

jeho činností souvisejících s poskytovaným plněním dle této smlouvy, a to ve lhůtě minimálně 

do uplynutí 3 let od ukončení Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, kdy 

podle článku 88 a následujících nařízení Rady ES č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o 

Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním Fondu soudržnosti v případě 

dokumentů a dokladů vztahujících se k projektu, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. 

ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt. 

Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší než deset let, bude 

postupováno podle předpisů ČR. TDI se dále zavazuje, že po tuto dobu umožní přístup 

kontrolou pověřeným osobám do jím k podnikání užívaných objektů  a na jím k podnikání 

užívaným pozemkům k ověřování plnění podmínek této smlouvy. Tento závazek se vztahuje i 

na případné subdodavatele TDI. 

7. Technický dozor investora bude vykonáván v místě stavby nebo na pracovišti TDI, podle 

povahy té které činnosti. 

 

IV. 

Povinnosti objednatele 

1. Objednatel se zavazuje za výkon činností technického dozoru investora dle této smlouvy TDI 

zaplatit úplatu sjednanou touto smlouvou. 

2. Objednatel se zavazuje poskytnout TDI součinnost nezbytnou k výkonu technického dozoru 

investora dle této smlouvy a v návaznosti na potřeby poskytovaného plnění umožnit TDI přístup 

na staveniště ,,stavby,,. 

3. Objednatel se zavazuje zapůjčit TDI  kopii projektové dokumentace pro provedení ,,stavby,, 

zhotovenou zhotovitelem této projektové dokumentace včetně soupisu prací, a to v listinné formě,  

a  dále kopie územního rozhodnutí o umístění stavby, certifikátů autorizovaného inspektora 

stavebního povolení, vodohospodářského povolení a podmínek dotace.  



  
 
4. Objednatel se zavazuje bezodkladně po podpisu této smlouvy vystavit plnou moc, opravňující TDI 

k právním úkonům souvisejícím s plněním této smlouvy. 

 

V. 

Doba plnění a místo plnění 

1. Zahájení plnění: 

Zahájení plnění – po podpisu mandátní smlouvy  / předpoklad září 2013 / 

Dokončení plnění – po vydání všech kolaudačních souhlasů a vyhotovení závěrečného 

vyhodnocení akce / předpoklad listopad 2014 / 

Místo plnění – Obec Lednice, okres Břeclav, kraj Jihomoravský 

 

Doba plnění může být změněna v důsledku prodloužení délky realizace ,,stavby,,, a to tak, že 

termín ukončení plnění bude prodloužen o stejnou dobu, o jakou bude prodloužen termín ukončení 

a předání ,,stavby,,. 

 

VI. 

Cena 

1. Cena za poskytnutí části plnění dle čl. II. je sjednána  takto:  

cena bez DPH …………………… Kč, 

sazba DPH činí …………………….……… %, 

DPH činí ………………………….………. Kč 

cena včetně DPH ………………. Kč. 

POKYNY PRO UCHAZEČE: Pokud uchazeč není plátcem DPH, uvede ve svém návrhu 

smlouvy pouze údaj cena bez DPH a další řádky proškrtne. 

2. V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšují ceny nebo úplata za poskytnutí 

jednotlivých plnění TDI dle této smlouvy a přiměřeně se zvyšuje cena za poskytnutí celého plnění 

TDI dle této smlouvy.  

3. V případě snížení sazby DPH se o sníženou část DPH snižují ceny nebo úplata za poskytnutí 

jednotlivých plnění koordinátorem dle této smlouvy a přiměřeně se snižuje cena za poskytnutí 

celého plnění koordinátora dle této smlouvy.  

4. Úplata zahrnuje veškeré náklady TDI související s výkonem činnosti technického dozoru investora   

dle této smlouvy, zejména:  

a) cestovní náklady; 

b) telekomunikační a poštovní náklady; 

c) náklady na množení dokumentace a dokladů; 

d) náklady na případné odborné konzultace, odborné posudky a expertízy zajišťované 

přímo koordinátorem; 

e) mzdové náklady zaměstnanců koordinátora; 

f) náklady pojistného. 

 



  
 

 

VII. 

Platební podmínky 

1. Podkladem pro úhradu je daňový doklad – faktura, kterou TDI vystaví vždy do 5 dnů po skončení 

kalendářního čtvrtroku, v němž byla činnost TDI vykonávána. Úplata bude hrazena objednatelem 

bankovním převodem v české měně.  

2. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v 

zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat 

zejména tyto náležitosti: 

-   označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 

-   identifikační údaje koordinátora včetně DIČ 

-   identifikační údaje objednatele včetně DIČ 

-   popis obsahu účetního dokladu 

-   datum vystavení 

-   datum uskutečnění zdanitelného plnění 

-   výši ceny bez daně celkem 

-   sazbu daně 

-   výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 

-   cenu celkem včetně daně 

-   podpis odpovědné osoby koordinátora 

-   název projektu a registrační číslo projektu („,,Lázeňská zóna Lednice – doplnění 

infrastruktury“, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124 
 

3. Splatnost faktury se sjednává v délce 30 dnů od jejího doručení objednateli. 

4. Za den doručení se pokládá den uvedený na otisku doručovacího razítka podatelny objednatele.  

5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit TDI fakturu, která neobsahuje 

požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává 

běžet lhůta její splatnosti. TDI vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem doručení 

objednateli začíná běžet nová 30-denní lhůta splatnosti. 

10.   TDI touto smlouvou prohlašuje, že: 

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy 

(dále jen „daň“), 

- nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 

zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

 

VIII. 

Sankce 

1. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, je TDI oprávněn účtovat objednateli úrok 

z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý jednotlivý den prodlení po termínu splatnosti 

faktury, a to až  do doby zaplacení dlužné částky, a objednatel je povinen takto účtovaný úrok 

z prodlení zaplatit.  

2. V případě porušení povinností TDI při výkonu činnosti autorského dozoru sjednaných touto 

smlouvou je objednatel oprávněn požadovat na TDI  zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč 



  
 

za každý zjištěný případ takového porušení povinnosti TDI a TDI se zavazuje takto požadovanou 

smluvní pokutu objednateli zaplatit.  

3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody vzniklou v příčinné 

souvislosti s jednáním či opomenutím TDI , které je sankcionováno sjednanou smluvní pokutou. 

4. Smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhrady škody jsou splatné do 15 dnů ode dne, kdy povinná 

strana obdrží písemnou výzvu oprávněné strany k zaplacení. Výzva k zaplacení se považuje za 

doručenou, kdy se písemný úkon obsahující výzvu dostane do dispozice povinné strany. V případě 

úkonů činěných poštou se má za to, že písemný úkon obsahující výzvu k zaplacení se dostal do 

dispozice povinné strany okamžikem doručení listovní zásilky povinné straně, přičemž za 

doručení se považuje i stav, kdy povinná strana nebyla při doručování listovní zásilky držitelem 

poštovní licence zastižena a listovní zásilka je uložena k vyzvednutí na místně příslušné 

provozovně držitele poštovní licence, a to uplynutím 3 dnů ode dne, kdy listovní zásilka s tímto 

úkonem byla uložena k vyzvednutí. Sankce případně náhrada škody musí být ve výzvě vyčísleny 

v požadované výši včetně uvedení důvodu, pro který je smluvní pokuta požadována, a popisu 

skutečností, ve kterých je spatřováno porušení sankcionovaných povinností ze strany povinné 

strany. 

5. V případě porušení povinností TDI  je TDI povinen na své náklady zajistit provedení nápravných 

opatření, pokud je jejich provedení možné a povede ke splnění předmětu této smlouvy. 

 

 

IX. 

Ukončení smluvního vztahu 

1. Tuto smlouvu je možné předčasně ukončit, a to buď dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí 

objednatele nebo TDI, odstoupením některé ze smluvních stran z důvodů předpokládaných touto 

smlouvou nebo ze zákonných důvodů. 

2. Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní stranou, 

jestliže je toto porušení povinnosti označeno za podstatné touto smlouvou nebo zákonem. 

Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

V pochybnostech se má za to, že písemné oznámení bylo doručeno třetím dnem od jeho odeslání 

(tj. od předání držiteli poštovní licence) odstupující smluvní stranou. 

3. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují: 

 

a) nedodržení dohodnutého předmětu plnění TDI,  

b) prodlení s plněním závazku vyplývajícího ze smlouvy po dobu delší než 5 dnů, 

c) neuzavření pojistné smlouvy koordinátorem dle čl. III. odst. 3. a 4. smlouvy. 

 

4. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut a úroků 

z prodlení, a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i 

po odstoupení (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před 

účinností odstoupení). 

5. Objednatel je oprávněn smlouvu kdykoliv částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Nestanoví-li 

výpověď pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem, kdy se o ní TDI dověděl nebo dovědět mohl. 

Od účinnosti výpovědi je TDI povinen nepokračovat ve výkonu činností a zjišťování stavu dle této 

smlouvy, na které se výpověď vztahuje. TDI je však povinen upozornit objednatele na opatření 

potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící objednateli nedokončením 



  
 

činností a zjišťování stavu dle této smlouvy. Za činnosti a zjišťování stavu dle této smlouvy řádně 

vykonané má TDI nárok na zaplacení úplaty dle této smlouvy. 

6. Autor může smlouvu vypovědět s účinností k poslednímu dni výpovědní lhůty. Výpovědní lhůta 

se pro případ výpovědi TDI sjednává 2-měsíční a počíná běžet od 1. dne kalendářního měsíce 

následujícího po měsíci, v němž se o ní objednatel dověděl nebo dovědět mohl. Ke dni účinnosti 

výpovědi zaniká závazek TDI vykonávat činnost autorského dozoru dle této smlouvy. Jestliže by 

tímto ukončením výkonu činnosti technického dozoru investora dle této smlouvy objednateli 

vznikla škoda, je TDI povinen objednatele upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu 

odvrácení. Jestliže tato opatření objednatel nemůže učinit ani pomoci jiných osob a požádá TDI, 

aby je učinil sám, je TDI k tomu povinen. Za úkony k provedení opatření dle předchozí věty náleží 

TDI přiměřená část úplaty dle této smlouvy. 

 

X. 

Vyšší moc 

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které 

nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly 

způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jak např. války, revoluce, požáry, 

záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního 

povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice. 

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o 

jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Autor je povinen hledat alternativní prostředky pro 

splnění smlouvy. 

3. Trvá-li vyšší moc déle než 6 měsíců a nenajde-li autor alternativní řešené, má objednatel právo 

od smlouvy odstoupit. V takovém případě má objednatel povinnost si dosud přijatá plnění ponechat za 

sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem. 

 

XI. 

Závěrečná ujednání 

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě 

vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží TDI. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření. 

4. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 

smluvními stranami. 

5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele se smluvní strany dohodly, že TDI 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, ve znění pozdějších předpisů).  

 

 

 

 



  
 
V Lednici dne ......................................   V …………. dne ......................................... 

 

 

 

......................................................................  ................................................................ 

 RNDr. Libor Kabát                                   TDI 

                 starosta obce 

 

 
POKYNY PRO UCHAZEČE: při zpracování návrhu na uzavření Smlouvy o výkonu činností 

technického dozoru investora na akci ,,Lázeňská zóna 

Lednice – doplnění infrastruktury“  nahradí uchazeč text 

„TDI“ firmou nebo jménem a příjmením uchazeče a označí 

jménem a příjmením a vztahem vůči uchazeči právnické osobě 

osobu oprávněnou jednat jménem uchazeče právnické osoby 

nebo označí jménem a příjmením osobu oprávněnou jednat za 

uchazeče včetně informace o oprávnění této osoby jednat za 

uchazeče 

 


