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Smlouva o dílo č.  
na služby v rámci akce 

„Zřízení veřejné WiFi sítě ve městě Sezimovo Ústí“ 
 

____________________________________________________________________ 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 

platném znění 
(dále jen „Občanský zákoník“) 

 
I. 

Smluvní strany 
 
1.1 Objednatel:   město Sezimovo Ústí 
 Zastoupený:   Mgr. Ing. Martinem Doležalem, starostou 
 Sídlo   Dr. E. Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí    
 IČO:   00252859 
 Bankovní spojení: Oberbank AG 
 č. účtu:  7200005553/8040 
 (dále jen objednatel) 
 
1.2 Zhotovitel:   

Zastoupený:   
Sídlo:    
IČO:    
DIČ:    
Bankovní spojení:   
č. ú.     
v obch. rejstříku zapsán u:  

 (dále jen zhotovitel) 
        

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: 
 za objednatele:  Ondřej Kalivoda 
 tel. kontakt:     381 201 138, 775 070 739 
 za zhotovitele:    
 tel. kontakt:    
 
 
1.4 Zástupce pověřený jednáním: 
 za objednatele: Bc. Petr Klíma 
 tel. kontakt:    381 201 143, 777 009 817 
 za zhotovitele:   

tel. kontakt:    
 

II. 
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II. 

Předmět plnění 
 
2.1 Předmětem veřejné zakázky je zřízení veřejné WiFi sítě ve městě Sezimovo Ústí. Město 

Sezimovo Ústí v rámci projektu „WiFi4EU Podpora připojení k internetu v místních 
komunitách“ získalo poukázku na pořízení veřejné WiFi sítě v hodnotě 15.000 Euro (cca 
385 tis. Kč). Zakázka (dále také jen Dílo) se skládá ze dvou částí: 

 
a) Projektová příprava, realizace sítě vč. dodávky a montáže zařízení, nastavení funkčnosti 
(dále také jen Dílo A) 
b) Zajištění funkčnosti systému, internetové připojení, upgrade, servis za období 36 měsíců 

ode dne, kdy příjemce (město Sezimovo Ústí) obdrží od poskytovatele dotace potvrzení  
o splnění podmínek pro výplatu poukázky (dále také jen Dílo B). 

 
2.2  Zakázka bude realizována v rozsahu, kvalitě a parametrech v souladu s těmito 

podmínkami, projektem provedení a servisní smlouvou, upravující plnění Díla B, 
předloženými zhotovitelem v zadávacím řízení : 

 
Instalovaná Wi-Fi síť (dále jen „síť“) musí: 
 
• umožnit bezplatný přístup k internetu v následujících venkovních a vnitřních veřejných 

prostorách: 
 

 
číslo AP 

 
VENKOVNÍ PŘÍSTUPOVÉ BODY 

1 nám. T. Bati  

2 nám. T. Bati 

3 nám. T. Bati 

4 hřiště v Krátké ul. 

5 park před 1. ZŠ 

6 hřiště v Šafaříkově ulici 

7 park před hvězdárnou 

8 Husovo náměstí 

 
VNITŘNÍ PŘÍSTUPOVÉ BODY 

9 knihovna MěÚ 

10 budova MěÚ 
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11 budova MěÚ 

 
Přibližné umístění AP, včetně GPS souřadnic je vyznačeno v mapě: https://mapy.cz/s/3rhHO. 

 
• splňovat požadavky uvedené v Dohodě o grantu v rámci nástroje pro propojení Evropy 

– WiFi4EU č. INEA/CEF/WiFi4EU/1-2019/011393-035066 (dále jen „grantová dohoda“) 
(viz příloha) 

• fungovat v plném rozsahu po dobu min. 3 let ode dne, kdy příjemce (město Sezimovo 
Ústí) obdrží od poskytovatele dotace potvrzení o splnění podmínek pro výplatu 
poukázky 

• být pravidelně udržována a musí být na ni prováděny nezbytné opravy tak, aby nebyla 
nefunkční více než 60 kalendářních dnů v roce. 

 
Každý přístupový bod musí: 
 
• umožňovat souběžné dvoupásmové (2,4 GHz – 5 GHz) připojení; 
• mít podpůrný cyklus delší než 5 let; 
• mít střední dobu mezi poruchami (MTBF) v délce alespoň 5 let; 
• mít samostatné a centralizované místo řízení alespoň pro všechny AP každé sítě 

WiFi4EU; 
• podporovat normu IEEE 802.1x; 
• vyhovovat normě IEEE 802.11ac Wave I; 
• podporovat normu IEEE 802.11r; 
• podporovat normu IEEE 802.11k; 
• podporovat normu IEEE 802.11v; 
• zvládat alespoň 50 souběžných uživatelů bez zhoršení výkonnosti; 
• mít alespoň 2x2 MIMO; 
• vyhovovat normě Hotspot 2.0 (certifikační program Passpoint sdružení Wi-Fi Alliance); 
• poskytovat internetové připojení, které nabízí rychlost stahování alespoň 30 Mbps. 

 
Dále budou splněny tyto podmínky: 
 
• Přístup k síti pro koncové uživatele musí být bezplatný, tzn. nikoli za úhradu, ať už 

formou přímé platby, nebo jinými formami protiplnění, zejména musí být poskytován 
bez reklam a bez povinnosti poskytnout osobní údaje pro komerční účely. 

• Za účelem podpory, monitorování nebo zlepšení fungování sítí může být pravidelně 
prováděno zpracování dat pro statistické a analytické účely. Při jakémkoli uchovávání 
nebo zpracování musejí být osobní údaje za tímto účelem řádně anonymizovány v 
souladu s příslušným zvláštním prohlášením o ochraně soukromí. 

• Síť musí být otevřená síť v tom smyslu, že se při připojení k ní nevyžaduje žádné 
ověřování informací (například použitím hesla). Jakmile se k ní uživatel připojí, musí se 
zobrazovat přihlašovací portál https ještě předtím, než se uživateli povolí přístup na 
internet. 

https://mapy.cz/s/3rhHO
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• Připojení k internetu pomocí SSID „WiFi4EU“ nesmí vyžadovat žádnou registraci ani 
ověřování na přihlašovacím portálu a musí být dokončeno jedním kliknutím. 
 

• Připojení k monitorovacímu mechanismu EK bude realizováno ve dvou fázích, které jsou 
podrobně specifikovány v grantové dohodě ve čl. I.5.1 a I.5.2. Sítě musí toto připojení 
umožnit. 

• Přístup uživatelů sítě bude zabezpečen odpovídajícím autentizačním portálem. Síť bude 
disponovat softwarem pro kontrolu a správu systému (statistiky, dohled, nastavení, 
apod.). 

• Přihlašovací portál musí zahrnovat tyto prvky: 
• vložený útržek kódu od Evropské komise pro účely monitorování samotného 

fungování sítě WiFi4EU (bez získávání osobních údajů), 
• branding WiFi4EU (SSID WiFi4EU). 

 
 
2.3 Dílo bude realizováno v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky 

a harmonizovanými evropskými normami, pokud takové normy existují. Pokud takové 
normy neexistují, bude použito ustanovení českých technických norem a technických 
specifikací obsažených ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně 
v odborné technické praxi. 
 

2.4   Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost a náklady.  
 
2.5  Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo bez vad a nedodělků bránících provozu   

převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. IV., bod 4.1 této smlouvy. 
 

2.6 Kromě vlastního provádění Díla dle odstavce 2.1 tohoto článku, tvoří Dílo i všechny 
výrobky, materiály a softwarové licence, z nichž se Dílo skládá. 

 
 

III. 
Doba plnění 

 
3.1 Doba plnění Díla A: 
 

Datum zahájení prací:   do 15 dnů od uzavření této smlouvy  
 

Datum ukončení prací:  
 
 do ……………………… 2019  
 

 Doba plnění Díla B: 
 
Datum zahájení prací:   od ukončení prací na Díle A  
Datum ukončení prací:   do uplynutí 36 měsíců ode dne, kdy 
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objednatel obdrží od poskytovatele 
dotace potvrzení o splnění podmínek pro 
výplatu poukázky. 

 
 
 

 
3.2 Termínem dokončení Díla A se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího 

protokolu. 
 
3.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo A tak, že řádně, včas a kvalitně zhotoví Dílo 

dle této smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými 
českými technickými normami, resp. v souladu s bodem 2.2 této smlouvy. Nedílnou 
součástí řádného zhotovení Díla A je předání všech písemných dokladů souvisejících 
s řádným provedením Díla A objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat 
(zejména průvodní technické dokumentace, prohlášení o shodě, zkušební protokoly, 
revizní zprávy, atesty materiálů, návody k zařízením, záruční listy a další doklady) 
v souvislosti s plněním Díla A dle této smlouvy, a vrácení klíčů a jiných předmětů, které 
při předání zahájení prací zhotovitel od objednatele převzal. 

 
3.4 Zhotovitel se zavazuje ukončené Dílo A, či jeho část, předat objednateli do 15 

pracovních dní od jeho ukončení a objednatel se zavazuje do 15 pracovních dní od 
doručení písemného oznámení zhotovitele, že Dílo A je ukončeno, budou-li splněny 
další náležitosti této smlouvy, zahájit předávací řízení, s tím, že objednatel není 
povinen Dílo A převzít, jestliže není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo 
nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s jeho řádným 
provedením. Smluvní strany vylučují uplatnění ust. § 2628 Občanského zákoníku na 
smluvní vztah založený touto smlouvou. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené 
Dílo A převzít nebo jej převzít s vadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech 
písemných dokladů souvisejících s jeho řádným provedením, jsou smluvní strany 
povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se 
závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících 
písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli. Nedojde-li 
mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak obecně 
platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 20 dnů ode dne předání 
a převzetí Díla A. 

 
3.5    Nedodělkem se rozumí nedokončená práce na Díle A. Vadou se rozumí odchylka v 

kvalitě, rozsahu a parametrech Díla A, stanovených projektovou dokumentací, 
nabídkou zhotovitele, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy a 
technickými normami, vztahujícími se k plnění předmětu Díla A podle této smlouvy, 
které se stávají pro zhotovitele podpisem této smlouvy závaznými. 

 
3.6  Objednatel je povinen řádně, včas a kvalitně provedené Dílo A převzít. V případě, že 

objednatel jej odmítá převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla A i důvody, 
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pro které jej odmítá převzít. 
 
3.7 V případě rozšíření rozsahu Díla A o více než 15 % nebo omezení jeho rozsahu o více 

než 10 % na základě požadavku objednatele z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, 
je zhotovitel oprávněn podat objednateli odůvodněný požadavek na prodloužení nebo 
zkrácení doby plnění. 

 
3.8 Plnění Díla B je upraveno v servisní smlouvě, uzavřené mezi objednatelem a 

zhotovitelem. 
 
3.9  Objednatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti posunout termín zahájení i termín 

ukončení plnění. 
 

IV. 
Cena 

 

4.1      Obě smluvní strany sjednávají na základě § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 
v platném znění, maximální cenu za kompletní a řádné Dílo:  
- Dílo A ve výši 
……………………………… Kč bez DPH 
……………………………… DPH (21 %)  
……………………………… Kč vč. DPH  

 

– Dílo B ve výši 
……………………………… Kč bez DPH  
……………………………… DPH (21 %)  
……………………………… Kč vč. DPH.  

 

V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době 
vystavení faktury bude k základní ceně Díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto 
předpisu. 

 

Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla, včetně 
předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám. 
 

 

4.2 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy (neobsažené v zadávací dokumentaci) budou 
posuzovány jako dodatečné dodávky či práce. Práce a dodávky obsažené v této 
smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou 
posuzovány jako méněpráce.  

 

4.3 Veškeré dodatečné dodávky či práce, změny nebo doplňky nad rámec zadávací 
dokumentace, které nejsou považovány za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, 
musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem. To bude 
realizováno na základě návrhu dodatku ke smlouvě o dílo, který zpracuje zhotovitel.   
Podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se řídí ustanovením § 222 
ZoZVZ. 
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4.4 Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné dodávky či práce provést, 
objednatel dodatečné dodávky či práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření 
předmětu plnění (Díla) této smlouvy. 

 
4.5 Na práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a 

objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství 
měrných jednotek, bude zhotovitelem zpracován návrh dodatku ke smlouvě o dílo. 
Méněpráce budou oceněny. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše 
přípustná cena Díla uvedená v čl. IV, bod 4.1 této smlouvy. 
 

    

V. 
Platební podmínky 

 

5.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání za objednatele po 
ukončení Díla A soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a 
zjišťovací protokol k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních. Zástupce objednatele 
pověřený k jednání je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu 
skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto 
dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit s řádným zdůvodněním 
vrácení. 

 
5.2 Provedené plnění Díla A bude proplaceno tak, že neprodleně po jeho dokončení a 

předání na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a 
zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu objednatel a zhotovitel prohlášením 
potvrdí prostřednictvím portálu WiFi4EU (https://wifi4eu.ec.europa.eu) instalaci a 
provozuschopnost sítě podle článku 4 grantové dohody. Po dálkovém ověření její 
funkčnosti, k němuž dojde do 60 dnů od obdržení zmíněných prohlášení se 
stanovenými údaji, a splnění dalších podmínek podle článku 4 odst. 4.2 grantové 
dohody, Evropská komise (prostřednictvím příslušné agentury) zašle příjemci dotace, 
tj. objednateli, potvrzení a provede zhotoviteli platbu v hodnotě poukázky v souladu 
s článkem II.25.1 písm. c) Přílohy II grantové dohody. Proplacení poukázky bude 
provedeno na bankovní účet, který zhotovitel uvedl na portálu WiFi4EU ve formátu 
IBAN (International Bank Account Number).  

 
5.3 Provedené plnění Díla B bude propláceno v měsíčních intervalech vždy za uplynulý 

kalendářní měsíc do 15. dne kalendářního měsíce následujícího na základě faktury 
zhotovitele. První faktura bude vystavena za období ode dne dokončení díla A podle čl. 
III odst. 3.2 této smlouvy (podpisu předávacího protokolu) do konce kalendářního 
měsíce v poměrné výši. Ukončení období měsíční fakturace bude ke dni, odpovídající 
konci lhůty 36 měsíců ode dne, kdy objednatel obdržel od poskytovatele dotace 
potvrzení o splnění podmínek pro výplatu poukázky. 

  Objednatel fakturu proplatí za předpokladu, že plnění zhotovitele ve fakturovaném 
období nevykazuje kvalitativní ani jiné závady, které zhotovitel po vzneseném 
požadavku objednatele (ohlášení závady) nebo po vlastním zjištění včas podle servisní 

https://wifi4eu.ec.europa.eu/
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smlouvy, upravující plnění Díla B, neodstraňuje. 
 
  

VI. 
Záruční doba 

 

6.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že Dílo A je zhotovené podle podmínek smlouvy, a že bude 
mít min. vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.  

 

6.2  Zhotovitel zodpovídá za vady, které má Dílo A v době jeho odevzdání objednateli. 
 

6.3 Drobné vady a nedodělky, nebránící provozu budou sepsány v zápise o předání a 
převzetí Díla A a objednatelem bude stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. 
Pokud zhotovitel ve stanoveném termínu drobné vady a nedodělky neodstraní, bude 
se považovat za nepředané a objednateli vznikne právo uplatňovat na zhotoviteli 
smluvní pokuty dle článku VIII. této smlouvy. 

 
6.4 Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že Dílo A bude  

po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční 
dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům 
včetně ČSN, které se na něj vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.   

 

6.5 Nároky z vad díla se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Na předaný předmět Díla 
A (jeho předanou část) poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční 
doba se stanovuje na dobu 3 roky (36 měsíců) ode dne, kdy objednatel obdrží od 
poskytovatele dotace potvrzení o splnění podmínek pro výplatu poukázky.  

 
6.6 Způsob hlášení vad díla v záruční lhůtě, lhůty pro jejich odstranění a další náležitosti 

jsou upraveny v servisní smlouvě podle čl. III odst. 3.8. 
 
 

 
6.8     Uplatněním nároků z vad Díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody  

a smluvní pokuty. 
 

 

VII. 
Dodací a kvalitativní podmínky 

7.1 Do 15 dnů od uzavření smlouvy o dílo zahájí zhotovitel práce. O zahájení prací bude 
pořízen zápis. 

7.2 Zhotovitel má povinnost zjistit před započetím provádění Díla A případné překážky, 
které by mohly znemožnit jeho provedení. 

7.3 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, včas a řádně, 
v souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů 
a schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné 
předpisy a normy i přes upozornění objednatele, je toto jednání oprávněným důvodem 
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pro jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. 

7.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla A a zajišťovat při realizaci občasný 
odborný dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle 
předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem  
a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím 
účelem má přístup na místo jeho realizace. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací 
upozorní neprodleně zápisem a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel Díla A 
takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit. 

7.5 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě plnění Předmětu smlouvy. Zhotovitel 
odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. 

 
VIII. 

Smluvní pokuty 
 

8.1 Uplatněním či zaplacením smluvní pokuty není dotčen případný nárok objednatele na 
náhradu škody. Právo na uplatnění smluvní pokuty vzniká bez ohledu na zavinění 
zhotovitele. Zaplacením smluvní pokuty nezanikne povinnost, k jejímuž zajištění byla 
smluvní pokuta sjednána. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu za porušení 
povinnosti Dílo A provést a předat ve stanovené lhůtě objednateli, a to ve výši 2.000 
Kč za každý započatý den prodlení. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu za porušení 
povinnosti odstranit v zápise o předání a převzetí Díla A stanovené lhůtě drobné vady 
a nedodělky, a to ve výši 2.000 Kč, za každou vadu či nedodělek a den prodlení. 

8.4 Pro případ prodlení objednatele se zaplacením oprávněně vystavené faktury 
zhotovitele se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli na jeho výzvu smluvní úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky a den prodlení. 

 

IX. 
Spolupůsobení objednatele a zhotovitele 

9.1 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované 
informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům CRR ČR, MMR, 
Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 
správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu Díla a 
poskytnout jim součinnost. 

9.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel bude ve zpoždění 
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s realizací prací dle schváleného časového harmonogramu o dobu delší než 40 dní. 

9.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo pouze z důvodů stanovených 
v obecně závazných právních předpisech.  

 
 

X. 
Ostatní ujednání 

  

10.1  Zhotovitel je povinen objednatele průběžně informovat o pracích, které provádí, dále 
o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 
projektové dokumentace, o údajích důležitých pro posouzení hospodárnosti prací a 
údajích nutných pro posouzení prací orgány státní správy. 

 
10.2 Vlastníkem zhotovovaného Díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho 

řádného ukončení a předání objednateli nese zhotovitel. 
 

10.3 Zhotovitel je povinen archivovat veškeré dokumenty, vztahující se k realizaci 
této veřejné zakázky, potřebné k řádnému provedení kontroly, nejméně do uplynutí 
36 měsíců ode dne, kdy objednatel obdrží od poskytovatele dotace potvrzení o splnění 
podmínek pro výplatu poukázky způsobem daným relevantními právními předpisy ČR 
a EU, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. Tyto dokumenty je zhotovitel povinen objednateli 
poskytnout na vyzvání, nejpozději však do 1 týdne od písemného uplatnění požadavku, 
a to kdykoliv ve výše uvedeném období.  
 

10.3.  Zhotovitel je povinen postupovat dle pokynů objednatele a plně v jeho zájmu tak, aby 
nebyly porušeny podmínky a pravidla poskytnutí dotace obsažené v požadavcích 
poskytovatele dotace, grantové dohody a dalších navazujících dokumentů. 

 
10.4.  Jestliže objednatel ztratí nárok na dotaci, případně její část, nebo objednateli přestane 

být dotace dle smlouvy o dotaci vyplácena, a to v důsledku nedodržení termínu 
dokončení Díla nebo porušení povinnosti stanovené touto smlouvou nebo Servisní 
smlouvou, prokazatelně na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit 
objednateli smluvní pokutu minimálně ve výši finanční částky, o kterou objednatel 
vinou zhotovitele přišel. 

 
 

XI. 
Závěrečná ujednání 

11.1 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků 
vzestupně očíslovaných a řádně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 

11.2 Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 

11.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
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11.4 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními 
Občanského zákoníku, v platném znění. 

11.5  Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné 
vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
 
 
 
V Sezimově Ústí, dne ........................  V ……………..…………, dne ......................... 
 
 
 za objednatele:    za zhotovitele: 
 
 
 
 ........................................             ............................................. 
                                              
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1 – Dohoda o grantu v rámci nástroje pro propojení Evropy – WiFi4EU  

  č. INEA/CEF/WiFi4EU/1-2019/011393-035066 

 
 


	„Zřízení veřejné WiFi sítě ve městě Sezimovo Ústí“
	2.1 Předmětem veřejné zakázky je zřízení veřejné WiFi sítě ve městě Sezimovo Ústí. Město Sezimovo Ústí v rámci projektu „WiFi4EU Podpora připojení k internetu v místních komunitách“ získalo poukázku na pořízení veřejné WiFi sítě v hodnotě 15.000 Euro ...
	a) Projektová příprava, realizace sítě vč. dodávky a montáže zařízení, nastavení funkčnosti (dále také jen Dílo A)
	b) Zajištění funkčnosti systému, internetové připojení, upgrade, servis za období 36 měsíců ode dne, kdy příjemce (město Sezimovo Ústí) obdrží od poskytovatele dotace potvrzení  o splnění podmínek pro výplatu poukázky (dále také jen Dílo B).
	2.2  Zakázka bude realizována v rozsahu, kvalitě a parametrech v souladu s těmito podmínkami, projektem provedení a servisní smlouvou, upravující plnění Díla B, předloženými zhotovitelem v zadávacím řízení :


