
Příloha č. 3 

 

SMLOUVA O DÍLO 

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Objednatel:  

Statutární město Ústí nad labem 

sídlo: Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem 

identifikační číslo: 00081531 

zastoupený: Ing. Věrou Nechybovou 

pověřená osoba:

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: 

rodné číslo:

bydliště:

tel: 

č. účtu:

(dále jen „zhotovitel“) 

       

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu: 

 

 

1. Předmětem této smlouvy je projektová fiche k projektu Příprava a zpracování Strategie 

rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015–2020.   

1.2. Dílo bylo vypracováno v souladu se zadáním zadaným objednatelem během 

výběrového kurzu „Strategie rozvoje obce - tvorba koncepčního dokumentu“ na FSE 

UJEP pro akademický rok 2015/2016.“ 

2. Objednatel poskytl zhotoviteli veškeré podmínky a informace, aby mohl dílo odevzdat 

dle dohodnutých podmínek. Zhotovitel postupoval při zhotovení díla v souladu s touto 

smlouvou a konkrétními požadavky objednatele.  

3. Objednatel se zavazuje převzít řádně splněný předmět smlouvy a uhradit za něj 

sjednanou cenu.  

4. Na základě předchozí dohody smluvních stran byla cena díla stanovena na základě 

umístění zhotovitele v soutěži studentů pořádané objednatelem v rámci projektu Příprava 

a zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015–2020 



provedeného na základě hlasování provedeného hodnotící komisi složené ze 

zaměstnanců objednatele. Odměny byly stanoveny dle pořadí v rámci soutěže 

následovně: za 1. místo – ve výši 3000,- Kč, 2. místo – ve výši 2000,- Kč a 3. místo – ve 

výši 1000,- Kč. 

5. Za dílo bude zhotoviteli zaplacena smluvená cena ve výši 1 000,- Kč ve smyslu čl. 5 této 

smlouvy, přičemž tato odměna je splatná do 15ti pracovních dnů po podepsání smlouvy, 

a to formou bankovního převodu.  

6. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k užití díla ve smyslu ust. § 61 zák. č. 121/2000 

Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) a to jako 

licenci výhradní a bez územního omezení po dobu trvání majetkových autorských práv 

zhotovitele jakožto autora. 

7. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každý účastník obdrží po jednom 

vyhotovení. 

8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

9. Záležitosti touto smlouvu neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména pak 

ust. občanského zákoníku a autorského zákona. 

10. Strany prohlašují, že se smlouvou seznámily, jejímu obsahu a znění rozumí a na důkaz 

toho k ní připojují níže své podpisy. 

 

 

V Ústí nad Labem, dne  

 




