
Městská policie  Ž ďár nad Sázavou  
 

M A T E R I Á L  B E Z  O S O B N Í C H  Ú D A J Ů  

MATERIÁL PRO RADU M ĚSTA č. 43 

 DNE: 30.5.2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 668/2016/MP 

 
OBSAH:    Smlouva o zajišt ění služby  

 
ANOTACE: 
 
Podstatou tohoto bodu je uzavření smlouvy na zajištění potřebné náhradní péče opuštěným a 
toulavým psům. Jedná se o psy, kteří jsou odchyceni městkou policií na katastru města.    
 
NÁVRH USNESENÍ: 
 

Rada města schvaluje Smlouvu o zajištění služby, která bude uzavřena mezi Městem Žďár nad 
Sázavou jako objednatelem a společností Úsvit o.p.s. jako dodavatelem, v předloženém znění. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starosta města: Místostarosta města:  

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení: Tajemník MěÚ: 

Zpracoval: Mgr. Martin Kunc 

 

Předkládá: M ěstská policie  

 



Č.j.: 668/2016/MP       Ve  Žďáře nad Sázavou dne  23.5.2016  
 
                          
                                                                 
Rada města 
Žďáru nad Sázavou 
 
 
 

Smluva o zajištění služby –  materiál do Rady  města 
 

 
 

 

Podstatou tohoto bodu je schválení smlouvy, která bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou 
jako objednatelem a společností Úsvit o.p.s. jako dodavatelem, v předloženém znění. Jedná se o 
službu na zajištění potřebné náhradní péče opuštěným a toulavým psům, kteří jsou odchyceni 
městkou policií na katastru města.  

Město Žďár nad Sázavou v oblasti problematiky odchycených psů vypsalo výběrové řízení na 
zakázku malého rozsahu „Zajištění náhradní péče o opuštěné psy“. Výběrová komise pod vedením 
pana starosty Mgr. Zdeňka Navrátila vyhodnotila podané nabídky. Vítězem výběrového řízení se 
stala společnost Úsvit o.p.s., která podala nejvýhodnější nabídku. Smlouva o zajištění služby je 
přílohou materiálu.    
 
Tímto si dovoluji předložit Vám tento materiál s návrhem na schválení viz. (návrh usnesení). 
Děkuji. 

 
 
 
 
Mgr.  Martin  K u n c 

                                                                                        vedoucí MP Žďár n.S. 
 
 



 

Smlouva o zajištění služby 
 
 
 

ČLÁNEK I. 
SMLUVNÍ STRANY  

 
Objednatel 
Město Žďár nad Sázavou 
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou  
Odpovědný zástupce  
Mgr. Zdeněk Navrátil  – starosta města  
Bankovní spojení  
KB a.s., Žďár nad Sázavou  
Č.ú. 19-328751/0100  
IČ: 00295841  
DIČ: CZ00295841  
dále jen „objednatel“  
 
 
 
Dodavatel 
Úsvit o.p.s. 
Jihlavská 2283/28, 591 01 Žďár nad Sázavou 
Odpovědný zástupce 
Milan Janáček 
Bankovní spojení 
Č.ú. 7800311001/5500 
IČ: 02241013 
DIČ: CZ02241013 
dále jen „dodavatel“ 
 

 
ČLÁNEK II. 

PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH SLUŽBY 
 
Službou se rozumí: 
Zajištění přepravy, ustájení a zajištění potřebné náhradní péče opuštěným a toulavým psům, včetně 
klinického vyšetření a veterinárního ošetření, dle smlouvy o zajištění služby a zadávací dokumentace 
pro provedení „Zajišt ění náhradní péče o opuštěné psy“. 
 
1. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje zabezpečit pro objednatele tyto služby: 

a) převzetí toulavých, případně opuštěných psů ve smyslu zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu 
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, po výzvě k jejich převzetí subjektem, pověřeným 
objednatelem. Pes bude předáván dodavateli na katastru města Žďáru nad Sázavou.  
b) zajistí přepravu psů do zařízení, 
c) zajistí klinické vyšetření (vstupní veterinární prohlídku) psů a veterinární ošetření 
u ošetřujícího veterinárního lékaře, který má pro tyto úkony oprávnění podle zákona č. 166/1999 
o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na běžné infekční nemoci a 
parazitózy, pokus o identifikaci psa (přečtení čipu, tetování), určení věku, pohlaví a plemene.  
d) zajistí při veterinárním ošetření vakcinaci proti vzteklině, ošetření proti zevním a vnitřním 
parazitům, 
e) zajistí ustájení psů, 
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f) zajistí každému psovi nepřetržitý příjem čisté pitné vody, denně dostatečnou krmnou dávku 
kvalitního krmiva a boudu, 
g) zajistí náhradní a následnou péči, včetně potřebné veterinární péče o převzaté psy po celou 
dobu ustájení, 
h) zajistí po odsouhlasení s objednavatelem potřebný mimořádný veterinární úkon, případně 
průběžné veterinární ošetření 
i) plnění povinností chovatele vyplývající ze zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 
týrání ve znění pozdějších předpisů, 
j) případné usmrcení psů v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání 
ve znění pozdějších předpisů, 
k) zajistí vedení karty o psovi a povinné evidence o všech poskytovaných úkonech, vyplývajících 
ze smlouvy o zajištění služby, která obsahuje zejména: datum převzetí psa k ustájení, plemeno, 
hmotnost, číslo elektronického čipu (pokud jim je pes označen) , případně jiné označení psa, 
fotku, pohlaví, barva srsti, úkony veterinární péče včetně použitých léčiv, dobu ustájení, způsob 
ukončení pobytu, zhodnocení zdravotního a výživného stavu při příchodu, během ustájení a při 
odchodu psa, ostatní provedené služby a úkony (např. datum odblešení, péče o srst, krmná dávka, 
popřípadě informace, že je fenka březí, apod.), 
l) zajistí případné vyplňování protokolu o předání psa původnímu chovateli – vlastníkovi,  
m) zajistí případné uzavírání smlouvy o zajištění bezplatné náhradní péče o psa a o jeho 
budoucím darování, 
n) zajistí jménem objednatele uzavírání smlouvy o darování psa novému chovateli, 
o) přítomnost pracovníka v zařízení, který zajistí předvedení či předání psa původnímu nebo 
novému majiteli anebo do náhradní péče; toto dodavatel zajistí po jím stanovenou návštěvní dobu 
zařízení, min. 3 dny v týdnu, 
p) zajistí pracovníkem zařízení předání psa i subjektu, pověřeného objednatelem, 
q) dodavatel je povinen zástupci objednavatele umožnit vstup do objektu určeného pro péči 
a stájení psů, 
r) přítomnost a součinnost dodavatele při prováděných kontrolách zařízení, 
s) zajistí zveřejnění informace o ustájených psech na webových stránkách, týkající se činnosti 
zařízení a včasnost aktualizace psů, přítomných v zařízení, se zaměřením na adopci psů novými 
chovateli, mezi zveřejňovanými informacemi musí být uvedeno číslo elektronického čipu (pokud 
jim je pes označen), plemeno, odhad věku, velikost, pohlaví, místo a den nalezení, povaha 
a upřesnění vhodného prostředí pro adopci, 
t) zajistí po celou dobu ustájení zastřižení drápů psům, čistotu jejich tělních otvorů a očí. Srst 
udržovat bez blech a nečistot; srst vyčesávat minimálně dvakrát měsíčně, 
u) zajistí umístění převzatého psa v karanténě po dobu minimálně 5 dnů, to neplatí pokud je pes 
vydáván původnímu chovateli – vlastníkovi.  
v) informovat objednatele o počátku hárání fenky v zařízení; před prvními příznaky hárání fenky 
oddělit od samce až do ukončení hárání tak, aby nedošlo k nežádoucímu krytí, 
w) každoročně zaslat objednateli protokol o kontrole zájmového chovu pořízeného státní 
veterinární správou, 
x) neprodleně informovat objednatele o onemocnění psa i o úniku psa ze zařízení, 
y) neprodleně oznámit objednavateli změnu informací, týkajících se smluvního zabezpečení 
veterinární péče a osoby, která má osvědčení, jež ji opravňuje k výkonu činnosti dle § 42 zákona 
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 
z) zajistí zaslání fotky s popisem nově ustájeného psa (číslo elektronického čipu, plemeno, odhad 
věku, velikost, pohlaví, místo a den nalezení, povaha a upřesnění vhodného prostředí pro adopci) 
e-mailem do 3 pracovních dnů objednateli, 
aa) další práce v oblasti zajištění péče o toulavé psy, dohodnuté oběma smluvnímu stranami, 
bb) zajistí péči o šteňata narozená v zařízení opuštěné či toulavé feně, den narození stěnat doložit 
zprávou ošetřujícího veterinárního lékaře, 
cc) psi nesmí být trvale uvázáni a prostor (kotec), vymezený pro ustájení jednoho psa, musí mít 
rozměry půdorysu min. 2 m²; tento prostor musí být zabezpečen proti nepříznivému počasí 
(zastřešen) a udržován v čistotě (denně odstraňovat psí exkrementy, zbytky nespotřebovaného 
krmiva a jiných nečistot),  
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dd) zajistí psům nejméně 2 x týdně  pohyb ve venkovním výběhu, 
 
2. Veškeré služby nad rámec této smlouvy o zajištění služby budou poskytovány pouze na základě 

písemné objednávky a odsouhlasení objednatelem. 
 

ČLÁNEK III. 
PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 

 
1. Objednatel má právo na včasné a řádné provádění služeb v souladu s jeho potřebami 

a oprávněnými zájmy. 
2. Objednatel není povinen hradit péči o šteňata narozená v zařízení opuštěné či toulavé feně po 65 

dnech pobytu v zařízení. Den narození štěnat musí dodavatel doložit zprávou ošetřujícího 
veterinárního lékaře. 

3. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat, zda a jakým způsobem plní dodavatel poskytované 
služby a povinnosti vyplývajících z této smlouvy. Zjistí-li, že dodavatel provádí služby v rozporu 
se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a služby prováděl řádným způsobem. 

4. Objednatel je povinen za službu, provedenou v souladu s touto smlouvou, zaplatit sjednanou cenu. 
5. Objednatel je povinen včas hradit oprávněné a řádně doložené finanční nároky dodavatele, vzniklé 

v důsledku plnění smlouvy o zajištění služby, za podmínek v ní uvedených a za podmínek 
uvedených v obchodních podmínkách. 
 

 
ČLÁNEK IV. 

PRÁVA A POVINNOSTI DODAVATELE 
 

1. Dodavatel nemůže pověřit provedením služeb jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele. 
V případě, že pověří provedením části služeb jinou osobu, má dodavatel odpovědnost, jako 
by služby provedl sám. 

2. Dodavatel služeb oznámí objednateli změnu místa zařízení určeného k ustájení psů. 
3. Dodavatel se zavazuje zachovat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které se dověděl 

v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo  jsou obsahem předmětu smlouvy a tyto 
neposkytne třetím osobám. 

4. Případné léčení nemocí či poranění ustájeného psa, po převzetí od subjektu, pověřeným 
objednavatelem, bude dodavatelem objedneteli neprodleně oznámeno a skutečné náklady nezbytné 
veterinární péče budou objednateli vyúčtovány zvlášť. 

5. Dodavatel je povinen provést službu na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek 
nebo ve smluvených částech, v souladu se smlouvou o zajištění služby a zadávací dokumentace. 

6. Dodavatel je povinen umožnit objednavateli kontrolu zařízení v souladu s těmito obchodními 
podmínkami a smlouvou o zajištění služby. 

 
 

ČLÁNEK V. 
PODZHOTOVITELÉ  

 
1. Dodavatel je oprávněn pověřit provedením části služby třetí osobu (podzhotovitele), kromě částí 

služby, u nichž si objednatel vyhradil, že nesmí být plněna podzhotovitelem. Dodavatel odpovídá 
za činnost podzhotovitele tak, jako by službu prováděl sám. 

2. Objednatel je oprávněn požadovat po dodavateli seznam jeho podzhotovitelů s uvedením druhu 
prací a rozsahu jejich subdodávky. 

3. Dodavatel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění povinností 
vyplývajících dodavateli ze smlouvy o zajištění služby, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
subdodávky. 
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ČLÁNEK VI. 
CENA SLUŽBY 

 
1. Cena služby je oběma smluvními stranami sjednána jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu 

platnosti smlouvy. Cena služby je uvedena bez DPH.  
2. Cena služby činí 65 Kč za psa a den. 
3. Cena služby obsahuje veškeré náklady a zisk dodavatele nezbytné k řádnému a včasnému 

provedení služby (včetně nákladů na případnou dopravu z katastru města Žďáru nad Sázavou 
k následnému ustájení). 

4. Cenu služby lze měnit pouze za podmínek uvedených v článku VII. Změna ceny, případně 
za podmínek sjednaných ve smlouvě o zajištění služby. 

5.  K uvedené ceně služby za psa a den se dále připočte cena za stanovené klinické vyšetření a 
veterinární ošetření viz. článek II, bod. 1 písm c, d) v částce 350 Kč za psa.  

 
ČLÁNEK VII. 
ZMĚNA CENY 

 
1. Změna ceny služby je možná pouze při vzniku následujících okolností: 

a) z důvodu hyperinflace, 
b) při realizaci služby se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy 

a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv 
na cenu služby, 

2. Změna ceny služby z důvodu hyperinflace 
a) hyperinflací se pro tyto VOP rozumí případ, kdy vstupní cena materiálu nebo zařízení v době 

provádění prací oproti datu podpisu smlouvy se zvýší o více než 15%,  
b) změna ceny se týká pouze ceny vstupních materiálů, které budou pořízeny po datu, kdy byla 

překročena hranice hyperinflace, 
c) nárok na změnu ceny z důvodu hyperinflace nevzniká, pokud k hyperinflaci došlo v době, kdy 

byl dodavatel v prodlení s plněním díla. 
3. Změna ceny díla z důvodu nových skutečností: 

a) pokud se vyskytly nové skutečnosti, které mají vliv na cenu služby, pak dodavatel zpracuje 
písemný soupis těchto skutečností formou soupisu prací, dodávek a služeb nebo změn 
obchodních podmínek. 

 
 

ČLÁNEK VIII. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY  

 
I. 

Zálohy 
 

Objednatel neposkytne dodavateli zálohu. 
 

II. 
Postup fakturace 

 
1. Cena za službu bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 

dodavatelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 
2. Povinnost platit denní poplatek končí dnem vydání předmětného psa do vlastní péče jinému 

zájemci, pokud nenastane výjimečný případ jeho vrácení zpět do zařízení. 
3. Nedílnou součástí faktury jsou přílohy - karta o psovi a povinné evidence, v případě ukončení 

ustájení psa protokol o předání psa, nebo smluva o zajištění náhradní péče o psa anebo smlouva 
o darování psa novému chovateli, jménem objednavatele. Bez těchto příloh je faktura neúplná. 

4. Objednatel vyzve dodavatele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode 
dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, 
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jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky těchto VOP s uvedením důvodů, pro které fakturu 
vrací. V takovém případě dodavatel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou 
splatnosti. 

III. 
Lhůty splatnosti 

 
1. Dodavatel na každé faktuře za provedené služby uvede jako den splatnosti datum odpovídající 

lhůtě splatnosti 14 dnů od data odeslání faktury. 
2. Objednatel je povinen hradit částky účtované fakturami dodavatele do termínu splatnosti na nich 

uvedeném. 
3. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána 

na účet dodavatele. 
4. Dodavatel má v případě prodlení objednatele s úhradou fakturovaných částek (nezaplacení 

v termínu splatnosti) nárok na úrok z prodlení v dohodnuté či stanovené výši. 
5. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 90 dnů je porušením smlouvy, které 

opravňuje dodavatele k odstoupení od smlouvy. 
 

IV. 
Náležitosti faktury – daňového dokladu 

 
1. Faktury dodavatele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani 

z přidané hodnoty a musí obsahovat: 
a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo, 
b) identifikační údaje objednatele, 
c) identifikační údaje dodavatele, 
d) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, 
e) popis plnění, 
f) datum vystavení a odeslání faktury, 
g) datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
h) datum splatnosti, 
i) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH, 
j) sazby DPH, 
k) výši DPH celkem a podle základen, zaokrouhlené dle příslušných předpisů, 
l) cenu celkem včetně DPH, 
m) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila. 

2. Přílohou k faktuře musí být soupis provedených prací oceněný způsobem dohodnutým 
ve smlouvě. 

 
 

ČLÁNEK IX. 
DOBA A MÍSTO PLN ĚNÍ 

 
1. Smlouva o zajištění služby se uzavírá od 1.6.2016 na dobu neurčitou. Smlouva zaniká dle 

příslušných ustanovení smlouvy či zákona. 
2. Zánikem smluvního vztahu nezanikají vzájemné pohledávky a závazky smluvních stran, které 

ke dni zániku smluvního vztahu nebyly vypořádány. 
3. Sjednané služby budou zajišťovány v zařízení dodavatele, což je místo, kde jsou toulaví a opuštění 

psi ustájeni a kde jim dodavatel zajišťuje nezbytnou náhradní péči. Adresu změny zařízení musí 
dodavatel objednateli sdělit nejpozději v den změny. 

 
 

ČLÁNEK X. 
ZMĚNA SMLOUVY  

 
1. Změnu může navrhnout každá ze stran kdykoliv. 
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2. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku, je 
druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího 
po doručení návrhu příslušného dodatku. 

 
 

ČLÁNEK XI. 
SMLUVNÍ POKUTY 

 
I. 

Smluvní pokuty za prodlení s úhradou peněžitého plnění 
 
V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit dodavateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 
 

II. 
Smluvní pokuty za nezajištění nutné náhradní péče a povinností vyplývajících z článku II. PŘEDMĚT 

SMLOUVY A ROZSAH SLUŽBY 
 
Pokud dodavatel neodstraní vady, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý den, který 
službu pro objednavatele nezajistil. 
 

III. 
Způsob vyúčtování smluvních pokut 

 
1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. 
2. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty 

opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 
 

IV.  
Lhůta splatnosti smluvních pokut 

 
Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení 
příslušného vyúčtování. 
 

V. 
Obecná ustanovení 

 
Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle těchto VOP není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu 
škody způsobené mu porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to 
ve výši přesahující smluvní pokutu. 

 
 
 

ČLÁNEK XII. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
I. 

Základní ustanovení 
 
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných stran k popisu 
smlouvy. 
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II. 
Důvody odstoupení od smlouvy 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech: 

a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů, 
b) pokud dodavatel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 

prováděním nebo nepřestane službu provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto 
objednatelem písemně upozorněn. 

2. Od smlouvy lze odstoupit i v případě porušení dalších nepodstatných smluvních povinností, 
jestliže strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani v dodatečné lhůtě, která nesmí být 
kratší než 30 dní. 

3. Za důvod odstoupení od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledků vyšší moci. 
 

III. 
Způsob odstoupení od smlouvy 

 
1. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy 

vyplývajících. Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit druhé straně. 
2. V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy 

odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. 
Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

3. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem uvedeným v písemném oznámení o odstoupení 
od smlouvy. 

 
 

ČLÁNEK XIII. 
Ukončení smlouvy 

 
4. 1. Smluvní vztah lze ukončit pouze písemnou dohodou obou smluvních stran nebo výpovědí s 6 

měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet následujícím dnem po dni doručení 
výpovědi druhé smluvní straně. 

5. 2. Součástí dohody o ukončení smluvního vztahu musí být řešení péče o dosud ustájené psy 
a o majetkovém vypořádání. 

 
 

ČLÁNEK IX. 
ZÁVĚREČNA USTANOVENÍ 

 
1. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 
2. Platnost smlouvy je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
4. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž dvě obdrží objednatel a jednu obdrží dodavatel. 
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města dodavatel výslovně prohlašuje, že je s touto  
skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů městem s ohledem na zákon č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž 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.  

7. Dodavatel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů 
obsažených v  této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení 
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evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, 
apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů 
předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, 
nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, 
s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Dodavatel si je zároveň vědom svých práv 
upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Dodavatel dále souhlasí s tím, že ze strany města bude, resp. může být, při dodržení podmínek 
stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této 
smlouvy a jejího plnění. 

9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno na zasedání rady města Žďáru nad Sázavou dne 30.5.2016 
usnesením č. 668/2016/MP.  

 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou  dne …………………… 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………                                     ………………………………………. 
Oprávněný zástupce objednatele Oprávněný zástupce dodavatele 


