
 

 

 

 

 

Smlouva o dílo 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

 
 

Číslo smlouvy 
 
 

Čl. 1 Smluvní strany 
Objednatel 
Obchodní firma / název:  
Sídlo – ulice, č.popis. / č.orient., PSČ, obec:  
IČ:  
DIČ:  
Odpovědný zástupce:  
Kontaktní osoba:   
Kontaktní spojení (tel., e-mail):  
Bankovní spojení:  

 

Zhotovitel  
Obchodní firma / název:  
Sídlo – ulice, č.popis. / č.orient., PSČ, obec:  
IČ:  
DIČ:  
Odpovědný zástupce:  
Kontaktní osoba:   
Kontaktní spojení (tel., e-mail):  
Bankovní spojení:  

 

Čl. 2 Předmět smlouvy 
1) Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy pro objednatele v rámci projektu 

……………………:  
a) vyhledat i opakovaně po celou dobu trvání této smlouvy vhodný dotační titul pro 

projekt objednatele (tj. jakoukoli legální normativně upravenou možnost získat pro 
projekt objednatele veřejnou podporu, grant, dotaci, příspěvek apod. (dále také jen 
jako „dotace“), kdy typicky jde o podporu ze strany Evropské unie, státu a jeho 
státních orgánů, případně ze strany samosprávy či jiných veřejnoprávních, případně 
soukromých subjektů), když vhodným dotačním titulem je myšlen takový titul, do 
kterého lze předložit žádost na to, co je předmětem smlouvy, tedy projekt 
objednatele či jeho významná část je dle pravidel programu přijatelný a splňuje 
formální náležitosti, 

b) zpracovat (i opakovaně po celou dobu trvání této smlouvy) projektovou žádost (za 
účelem získání dotace), 

c) zkompletovat přílohy projektové žádosti, 
d) poskytnout potřebnou podporu a součinnost objednateli při zajištění či zpracování 

dalších povinných příloh projektové žádosti a jejího odevzdání poskytovateli dotace 
(a to i opakovaně po celou dobu trvání této smlouvy).  

2) Zhotovitel se dále zavazuje podle této smlouvy provést pro objednatele v případě, že 
poskytovatel dotace schválí dotaci na projekt objednatele: 
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a) řízení (administraci) projektu formou zpracování průběžných a závěrečných zpráv 
pro poskytovatele dotace, konzultací, dohledem nad zajištěním publicity projektu, 
dohledem nad čerpáním dotace. Výstupem jednotlivých dílčích činností dle tohoto 
ujednání bude vždy písemný výstup zpracovaný zhotovitelem, když postačí jeho 
poskytnutí i jen v elektronické podobě (emailem), není-li z povahy věci (např. u zpráv 
poskytovaných poskytovateli dotace) vyžadována forma písemná. Odevzdáním 
závěrečné monitorovací zprávy projektu splní zhotovitel svůj závazek dle tohoto 
článku smlouvy a má nárok na druhou složku ceny díla dle čl. 3 odst. 3 této smlouvy. 

3) Zhotovitel se dále zavazuje podle této smlouvy provést pro objednatele v případě, že 
poskytovatel dotace schválí dotaci na projekt objednatele: 
a) zpracovat monitorovací zprávy o udržitelnosti.  

4) Předmět smlouvy uvedený v předchozích odstavcích tohoto článku bude dále 
označován také jen jako „dílo“. 

5) Projektová žádost bude předložena v rámci výzev programů poskytovatele dotace 
podporujících tento druh projektů (dále jen „program“).  

6) Podklady zpracované zhotovitelem budou mít náležitosti vyžadované programem, jeho 
dodatky a metodikami.   

 

Čl. 3 Cena díla  
1) Smluvní strany se dohodly, že cena definovaného díla je třísložková a činí celkem 

………… Kč bez DPH (… Kč DPH, … Kč včetně DPH). DPH bude určeno ve výši dle 
v té době aktuální právní úpravy. 

2) První složka je cena za předmět smlouvy definovaný v čl. 2 odst. 1 a činí …………. Kč 
bez DPH. Zhotovitel vystaví fakturu na první složku ceny díla do 14 dnů od rozhodnutí 
příslušné třetí osoby (poskytovatele dotace) o schválení (přiznání) dotace na podporu 
projektu, když splatnost faktury bude 14 dní od data jejího vystavení. Schválením 
(přiznáním) dotace na podporu projektu se rozumí zejména okamžik oficiálního 
zveřejnění výsledků výběru projektů na internetu, písemné oznámení o schválení 
projektu k financování, smlouva o podmínkách poskytnutí dotace či jiný způsob, ze 
kterého vyplývá schválení (přiznání) dotace na projekt; za schválení (přiznání) dotace se 
považuje jakýkoli z výše uvedených způsobů, přičemž zhotovitel je oprávněn fakturovat 
první složku ceny díla v momentě, kdy nastane první z těchto způsobů. Tímto je míněno 
již samotné obstarání příležitosti objednatele uzavřít předmětnou smlouvu na poskytnutí 
dotace mezi objednatelem a třetí osobou, a to kdykoliv během platnosti této smlouvy. 
Objednatel je povinen první složku ceny díla zhotoviteli uhradit i v tom případě, kdy 
během platnosti této smlouvy obdrží objednatel na podporu projektu vymezeného v čl. 2 
odst. 1 dotaci z jiných veřejných fondů a programů. Objednatel je povinen cenu uhradit i 
v případě, kdy na projekt získala dotaci z veřejných fondů jiná právnická nebo fyzická 
osoba, která objednatele nahradila a/či je s ním nějakým způsobem propojena nebo 
která využila projektovou žádost či její část zpracovanou zhotovitelem pro objednatele 
(např. příspěvková organizace, dceřiná společnost, nájemce apod.).  

3) Druhá složka ceny díla dle čl. 2 odst. 2 činí ………….. Kč bez DPH. Zhotovitel vystaví 
zálohovou fakturu na polovinu druhé složky ceny díla do 14 dnů od uzavření smlouvy o 
poskytnutí dotace, když splatnost faktury bude 14 dní od data jejího vystavení. Zhotovitel 
vystaví fakturu na druhou polovinu druhé složky ceny díla v den ukončení fyzické 
realizace projektu definovaného v čl. 2 odst. 1.  

4) Třetí složka ceny díla dle čl. 2 odst. 3 činí ……………. Kč bez DPH. Cena bude 
splacena v 5 splátkách v poměrné výši (tj. ………… Kč bez DPH za 1 MZU) vždy po 
dokončení každé MZU. Zhotovitel je oprávněn fakturovat do 14 dní od dokončení každé 
MZU. Splatnost faktury činí 14 dní.  

5) Dohodnutou cenu lze měnit pouze písemnou dohodou mezi objednatelem a 
zhotovitelem. 



 

3 

6) Na veškeré složky ceny díla má zhotovitel vůči objednateli nárok i v případě, kdy 
objednatel odmítne dotaci přijmout a/nebo svůj projekt realizovat a/nebo způsobí, že 
dotace nebude proplacena či bude krácena.  

7) Faktura musí obsahovat přesné označení objednatele a zhotovitele, specifikaci díla, 
bankovní spojení, identifikační číslo zhotovitele a termín splatnosti faktury.  

8) Jestliže faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji do 
data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým 
termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s placením faktury.  

               

Čl. 4 Doba a místo plnění díla   
1) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit a předat projektovou žádost objednateli dle čl. 2 odst. 1 

objednateli minimálně 3 dny před ukončením výzvy k předkládání projektů v rámci 
programu. Toto ustanovení neplatí, pokud tato smlouva byla podepsána méně jak 30 dní 
před ukončením výzvy.  

2) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit a předat dílo objednateli dle čl. 2 odst. 2 a) v souladu 
s termíny uvedenými ve smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace a jejích případných 
dodatcích týkající se projektu uvedeného v čl. 2. odst. 1 této smlouvy. 

3) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit a předat dílo objednateli dle čl. 2 odst. 3 a) v souladu 
s termíny uvedenými ve smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace a jejích případných 
dodatcích týkající se projektu uvedeného v čl. 2. odst. 1 této smlouvy. 

4) Zhotovitel je oprávněn nabídnout dílo objednateli i před tímto termínem, ale pouze 
v případě, že je vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. 
V takovém případě je objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít. 

5) Pokud objednatel neposkytne zhotoviteli včas podklady nutné k řádnému vypracování 
díla, pak se lhůta uvedená v čl. 4 odst. 1 a 2 nepoužije a přiměřeně se prodlouží. 
V případě neposkytování včasné a úplné součinnosti objednatelem zhotoviteli (zejména 
při dodávání příloh a podkladů pro projektovou žádost, monitorovací zprávy apod.) se 
zhotovitel zavazuje provést dílo či jeho příslušnou část vždy alespoň v takovém rozsahu 
a kvalitě, kterou mu objednatel umožní, nenese však žádnou odpovědnost za případné 
negativní následky, které v důsledku toho objednateli vzniknou. 

6) Místem plnění je sídlo objednatele. 
 

Čl. 5 Práva a povinnosti smluvních stran  

1) Objednatel je oprávněn dílo v průběhu jeho provádění kontrolovat prostřednictvím 
osoby, kterou písemně k těmto právním úkonům zmocní.  

2) Objednatel je povinen na požádání zhotovitele poskytnout zhotoviteli potřebnou 
součinnost. Zhotovitel po podpisu této smlouvy o dílo vyhotoví seznam všeobecných 
podkladů, které je objednatel povinen dodat do termínu určeného zhotovitelem. Po 
vyhlášení výzvy vyhotoví zhotovitel podrobný seznam podkladů, které má objednatel 
povinnost dodat do termínu uvedeného zhotovitelem. Termín musí být stanoven reálně 
s ohledem na objektivní běh lhůt a možnosti objednatele. Nedodá-li objednatel i přes 
výše uvedené všechny vyžadované podklady, je zhotovitel oprávněn po předchozím 
písemném upozornění udělit objednateli smluvní pokutu až do výše ceny díla a 
objednatel se ji zavazuje zaplatit do 14 dnů od výzvy zhotovitele. Zhotovitel je rovněž 
v takovém případě oprávněn od smlouvy odstoupit. Nárok zhotovitele na smluvní pokutu 
ve stejné výši vzniká zhotoviteli vůči objednateli též v případě neposkytnutí plné 
součinnosti při dokládání příloh v rámci řízení schváleného projektu (např. podklady 
k monitorovacím zprávám) a objednatel se ji zavazuje zaplatit do 14 dnů od výzvy 
zhotovitele. 

3) Objednatel je povinen nakládat se všemi informacemi získanými od zhotovitele jako 
s informacemi důvěrnými a s informacemi charakteru obchodního tajemství. 

4) Zhotovitel je povinen objednatele seznámit se všemi zveřejněnými pravidly a 
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podmínkami programu a zodpovědět všechny dotazy objednatele týkající se podmínek a 
pravidel programu. Objednatel stvrzuje podpisem projektové žádosti definované v čl. 2 
odst. 1, že byl se všemi skutečnostmi seznámen.  

5) Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli přehled získaných podpor dle pravidla de 
minimis a dle regionální investiční podpory za období předchozích 3 let. Dále je 
objednatel povinen zhotoviteli pravdivě sdělit, zdali se na něj vztahuje pravidlo o veřejné 
podpoře a o jakou formu podpory se jedná. Objednatel je též zhotoviteli povinen 
závazně a pravdivě sdělit, zda splňuje definici malého nebo středního podniku. 
Objednatel je konečně povinen sdělit zhotoviteli pravdivě veškeré další relevantní údaje 
vztahující se k charakteru jeho organizace či projektu. Objednatel rovněž závazně a 
pravdivě sdělí zhotoviteli, zda je veřejným zadavatelem dle zákona, zda je či není 
(případně bude či nebude) plátcem DPH a zda má nárok na jeho odpočet v rámci 
projektu definovaného v čl. 2 odst. 1. V opačném případě zhotovitel neodpovídá za 
škodu vzniklou objednateli nedodáním těchto informací. Zhotovitel je na požádání 
objednatele povinen upřesnit mu odborné termíny uvedené v tomto ustanovení.  

6) Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli kopie podkladů, které byly objednateli 
předány poskytovatelem grantu, zejména rozhodnutí o přidělení grantu. Dále je povinen 
zhotovitele předem informovat o všech plánovaných krocích vedoucích k písemnému, 
telefonickému či osobnímu kontaktu se zástupcem poskytovatele grantu nebo k 
doplňování žádosti. V případě porušení povinností daných tímto odstavcem je 
objednatel povinen uhradit veškeré platby uvedené v čl. 3 jako smluvní pokutu.  

7) V případě poskytnutí grantu na základě zpracovaných podkladů vymezených v čl. 2 
odst. 1 a 2 je objednatel povinen zhotovitele předem informovat o svých aktivitách 
vedoucích k předfinancování, resp. financování projektu z jiných zdrojů než vlastních. 
Zhotovitel se zavazuje poskytovat v těchto otázkách součinnost. 

8) Zhotovitel je oprávněn, v případě splnění předmětu smlouvy vymezeného v čl. 2 odst. 1 
a 2 a přidělení dotace na jeho základě, použít údaje v rozsahu jména žadatele, názvu 
projektu, rozpočtu, výše dotace a stručného obsahu projektu v rámci svých referencí. 

9) Objednatel je povinen připomínkovat materiály vyhotovené zhotovitelem. Podpisem 
žádosti o dotaci či jejích příloh prohlašuje, že byl se skutečnostmi v žádosti uvedenými 
seznámen a odpovídá za jejich správnost. Zároveň bere na vědomí, že dle schválené 
žádosti bude projekt následně realizován.  

10) Objednatel zodpovídá za realizaci výběrových řízení dle zákona o veřejných zakázkách 
a dalších právních předpisů a pravidel. V případě neuskutečněného či vadného 
výběrového řízení či jiného porušení zákona o veřejných zakázkách, právních předpisů 
či pravidel za tento stav odpovídá objednatel. Zhotovitel se zavazuje poskytovat 
objednateli ve věci výběrových řízení součinnost a dohlížet na průběh výběrových řízení, 
zejména ve vztahu k pravidlům programu.  

11) Zhotovitel neposkytuje objednateli žádné právní ani daňové poradenství. Stanoviska 
zejména ohledně toho, zda objednatel splňuje definici MSP, zda je plátcem DPH a má 
nárok na jeho odpočet, provádění a nastavení výběrových řízení, jiné otázky daňové a 
právní sděluje výlučně na svou odpovědnost zhotoviteli objednatel. Zhotovitel není 
povinen je jakkoli přezkoumávat a smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že 
zhotovitel bude z údajů sdělených v těchto věcech vycházet vždy ze sdělení objednatele 
a na objednatelovu odpovědnost. 

12) Objednatel se zavazuje, že dílo dle čl. 2 odst. 1 (tj. projektová žádost včetně studie 
proveditelnosti) nebude užívat jiným způsobem, než je uvedeno v této smlouvě (tj. 
přihlašování do dotačních programů prostřednictvím zhotovitele). Během ani po 
skončení účinnosti smlouvy není objednatel oprávněn dílo jakkoli dále užívat (např. 
podat projektovou žádost zpracovanou zhotovitelem do dotačního programu bez 
předchozího souhlasu zhotovitele). Pokud by objednatel přesto dílo užil, je povinen 
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši odpovídající součtu všech složek ceny díla dle 
čl. 3 do 14 dnů od výzvy zhotovitele k úhradě takové smluvní pokuty. 
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Čl. 6 Splnění díla  
1) Dílo dle čl. 2 odst. 1 je splněno jeho předáním objednateli. Dílo se předává v 

elektronické podobě na CD.  
2) Dílo dle čl. 2 odst. 2 a) je splněno provedením všech výstupů po celou dobu účinnosti a 

platnosti této smlouvy, nejpozději pak odevzdáním závěrečné monitorovací zprávy 
s žádostí o platbu.  

3) Na předání díla nemá vliv, pokud objednatel neposkytne součinnost při převzetí díla či 
jeho části nebo odmítne podepsat předávací protokol (zápis), pokud je vyhotoven. I 
v takovém případě se dílo považuje za předané a převzaté a zhotoviteli za něj náleží 
sjednaná cena díla. 

 

Čl. 7 Záruka za dílo 
1) Zhotovitel neodpovídá za vady a nedodělky díla, které byly způsobeny objednatelem, 

nedostatečnou či pozdní součinností objednatele či v důsledku okolností vylučujících 
odpovědnost.   

2) Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady díla: 
a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad, 
b) právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla odpovídající rozsahu 

reklamovaných vad či nedodělků, 
c) právo na odstoupení od smlouvy, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru, 

že je nelze odstranit nebo nebyly odstraněny ani v dodatečné přiměřené poskytnuté 
lhůtě k nápravě nebo v situaci, kdy zhotovitel sám deklaruje, že vady či nedodělky 
neodstraní, a takové vady a nedodělky brání v užívání díla, 

d) právo na náhradu škody, když nárok na náhradu škody je dohodou obou smluvních 
stran omezen maximální výší – částkou odpovídající ceně díla dle čl. 3 odst. 1; za 
náhradu škody se považují i částky uhrazené formou smluvní pokuty. 

3) Objednatel nemá právo na náhradu škody, smluvní pokutu ani jiné finanční plnění v 
případě, kdy tato smlouva byla podepsána méně jak 30 dnů před ukončením výzvy. 

4) Právo odpovědnosti objednatele vůči zhotoviteli zaniká, pokud při vynaložení odborné 
péče měl vady zjistit již při schválení obsahu díla. Právo odpovědnosti také zaniká při 
neposkytování dostatečné součinnosti objednatele dle této smlouvy. Zhotovitel též 
neodpovídá za škodu vzniklou nedodržením důležitých podmínek vyplývající z podstaty 
projektu a ze schválené grantové žádosti či projektové dokumentace a rozpočtu projektu 
nebo postup objednatele v rozporu s již dříve zhotovitelem sdělenými informacemi nebo 
obecně známými skutečnostmi.  

5) Za pravdivost a pravost veškerých podkladů a příloh, které dodává objednatel, odpovídá 
jedině objednatel. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli jedině pravé a pravdivé 
podklady, v opačném případě má zhotovitel právo od této smlouvy odstoupit a má nárok 
na smluvní pokutu ve výši odpovídající součtu všech složek ceny díla dle čl. 3 do 14 dnů 
od výzvy zhotovitele k úhradě takové smluvní pokuty. 

 

Čl. 8 Smluvní pokuta  
1) V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury zhotoviteli, zaplatí 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové dlužné částky za každý den prodlení. 
2) V případě, kdy zhotovitel bude v prodlení s dokončením a předáním díla objednateli, 

zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla definovaného v čl. 3 odst. 1 
za každý den prodlení, nejvýše však částku ve výši ceny díla dle čl. 3 odst. 1. 

 

Čl. 9 Ukončení smluvního vztahu  
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 5 let od jejího podpisu. Tato lhůta 

se prodlužuje v případě, kdy objednatel nedodá včas potřebné podklady a to přesně o 
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dobu, po kterou zhotovitel nemohl na projektu pracovat z důvodu absence podkladů. 
Objednatel je povinen vyplatit všechny složky odměny i po skončení platnosti a účinnosti 
smlouvy, tj. pokud bude žádost o dotaci předložena v době platnosti a účinnosti 
smlouvy, je objednatel povinen uhradit cenu díla i v případě, že projekt bude schválen 
k financování po skočení platnosti a účinnosti smlouvy. V případě, že zhotovitel započal 
za dobu trvání této smlouvy s řízením projektu dle čl. 2 odst. 2 písm. a), prodlužuje se 
trvání této smlouvy na takovou dobu, aby zhotovitel mohl dílo dokončit. Tuto smlouvu 
nelze předčasně vypovědět před dobou, na kterou je sjednána.  

2) Smluvní strany oboustranně deklarují, že tuto smlouvu nelze předčasně vypovědět, 
neboť zájmem a vůlí obou smluvních stran je, aby smlouva byla naplněna oběma 
smluvními stranami jako celek. Předčasně tato smlouva může být ukončena jedině 
dohodou nebo v případě naplnění zákonných či smluvních důvodů písemným 
odstoupením od smlouvy. 

3) Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel opakovaně a zásadně 
porušuje ustanovení této smlouvy a kdy objednatel kvalifikovaně toto své odstoupení od 
smlouvy zdůvodní.  

4) Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, kdy objednatel neposkytuje potřebnou 
součinnost, dále je-li v prodlení s úhradou jakékoli faktury vystavené zhotovitelem 
v souladu s touto smlouvou o více než třicet dní, když zhotovitel kvalifikovaně toto své 
odstoupení od smlouvy zdůvodní.   

5) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od 
smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně. Pro doručování projevu vůle o 
odstoupení od smlouvy analogicky platí ustanovení Občanského soudního řádu pro 
doručování právnickým osobám (§ 47). Odstoupení od smlouvy nemá vliv na nárok na 
zaplacení smluvní pokuty. 

 

Čl. 10 Ostatní smluvní ujednání 

1) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
jeden. 

2) Tuto smlouvu lze doplňovat či měnit pouze písemnou formou. 
3) Veškeré další vztahy ve smlouvě neupravené se řídí Občanským zákoníkem, jakož i 

dalšími právními předpisy České republiky.  
4) Osoba, která za smluvní stranu tuto smlouvu podepisuje, prohlašuje, že je oprávněná se 

zavazovat a jednat v této věci jménem smluvní strany. Tato osoba se zároveň zavazuje 
informovat druhou smluvní stranu o skutečnosti, že již není osobou oprávněnou 
zavazovat se a jednat jménem smluvní strany. Informaci musí podat ještě tentýž den, 
kdy ke skutečnosti došlo.   

5) Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu 
uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují 
svoje podpisy.  

 

Čl. 11 Přílohy 
1) Přílohou této smlouvy je:  

a) Plná moc ze dne DD.MM.RRRR opravňující Jméno Příjmení k podpisu této smlouvy.  
 

Čl. 12 Podpisy smluvních stran 
Objednatel   Razítko, podpis 

Jméno a příjmení:   
Funkce:  
Místo:  
Datum:   
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Zhotovitel    Razítko, podpis 

Jméno a příjmení:   
Funkce:  
Místo:  
Datum:   

 

 
 


