Příloha zadávací dokumentace č. 2

Obchodní podmínky zadavatele
Číslo smlouvy objednatele: ………………………

Číslo smlouvy zhotovitele: ………………………

S M LO UV A O DÍ L O
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany
1. Objednatel:
Povodí Moravy, s.p.
Sídlo:
Zapsán:

Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,
vložce 13565
Zastoupen:
MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO:
708 90 013
DIČ:
CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu:
29639641/0100
Zástupce ve věcech technických:
Ing. Zdeněk Jurček, vedoucí útvaru TDS a projekce závodu Střední Morava
Tomáš Bednařík, energetik závodu Střední Morava
Tel: +420 602 452 750,
+420 725 805 176,
Email: jurcek@pmo.cz
bednarik@pmo.cz

2. Zhotovitel:
………………………
Sídlo:
Zapsán:

……………………………………….
v obchodním rejstříku vedeném u ……………………, v oddílu …,
vložce ……
Zastoupený:
…………………………………
IČO:
………………
DIČ:
……………
Bankovní spojení: ……………………….
Číslo účtu:
………………………….
Zástupce ve věcech technických: …………………….
Tel: ……
Email: …..

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad
a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně
provedené dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ………… podaná pro plnění
veřejné zakázky na služby s názvem „Upgrade softwaru vizualizace provozních stavů OČS“ (dále
jen „nabídka na veřejnou zakázku“).
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel
zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.

4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro
objednatele kompletní dílo nazvané
„Upgrade softwaru vizualizace provozních stavů OČS“.
5. Dílem se rozumí zejména provedení upgrade stávajícího komunikačního systému a přenosu dat
z 12 OČS na provozní budovu v Dolních Věstonicích a do mobilních telefonů obsluhy OČS.
V případě OČS Štinkava se bude jednat jen o posouzení a návrh nového systému, a to vzhledem
k doposud využívanému zastaralému a nestandartnímu systému (třináctá stanice).
Specifikace a rozsah požadovaného plnění je dán Investičním záměrem zpracovaným provozem
Dolní Věstonice ze dne 6. 2. 2018 (dále jen „Investiční záměr“)
6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli Investiční záměr. Zhotovitel prohlašuje,
že Investiční záměr převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ním seznámil a zavazuje se jej plně
dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že Investiční záměr posoudil s odbornou péčí a že lze
podle něj dílo provést v celém jeho rozsahu. Dále zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo
plnění díla, typ, funkce a stav stávajícího softwaru, s tímto se seznámil a bere stav místa plnění
díla na vědomí.
7. Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s obecně závaznými právními předpisy, českými
technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak
doporučenými, a v souladu s návody výrobců materiálů a výrobků platných v době provádění díla.
8. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí a za obstarání všeho, co je k provedení díla
potřeba.
9. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v nezbytné součinnosti se zástupcem
objednatele ve věcech technických.
10. Zhotovitel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu
s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů),
zejména:
- dokumentaci skutečného provedení díla ve 2 vyhotoveních + 1 x v elektronické podobě na CD
v editovatelných formátech a PDF)
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
- originál jednoduchého záznamu o provedení díla,
- technickou dokumentaci vztahující se k dílu a jeho provádění,
- dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o vlastnostech na použité materiály,
atd.,
- doklady o nakládání s odpady, pokud při provádění díla vzniknou odpady,
- doklady, jejichž zajištění je vyžadováno Investičním záměrem včetně dokladové části,
- fotodokumentaci z provádění díla,
- další doklady dle této smlouvy.

III. Doba a místo plnění díla
1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín zahájení provádění díla:

do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:

do 31. 12. 2018

2. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo a předat dílo před termínem stanoveným v odst. 1. Termín
dokončení díla lze měnit výlučně formou písemného dodatku, a to z objektivních a
nepředvídatelných důvodů bránících včasnému dokončení díla, které zhotovitel nemohl ani
vynaložením zvýšeného úsilí ovlivnit.
3. Místem plnění díla jsou odvodňovací čerpací stanice OČS Štinkava; OČS Milovice, OČS Popický
potok, OČS Strachotín, OČS Dolní Věstonice, OČS Svratka Pouzdřany, OČS Soutok, OČS
Jihlava, OČS Ivaň, OČS Novosedly, OČS Drnholec, OČS Brod nad Dyjí, OČS Pasohlávky,
náležící do celkového odvodňovacího systému VD Nové Mlýny. Místo plnění díla je blíže
vymezeno Investičním záměrem.
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IV. Cena díla a platební podmínky
1.

Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném
znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:
Celková cena díla bez DPH:

Kč .…….…...,-

2.

Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě jedné faktury vystavovaných zhotovitelem
po předání a převzetí díla. Přílohou faktury musí být objednatelem, resp. zástupcem objednatele
ve věcech technických podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně
provedených (dále jen „zjišťovací protokol“). Objednatel není povinen fakturu uhradit, pokud
zhotovitel nedoloží skutečnosti uvedené v tomto odstavci způsobem dle předchozí věty.

3.

Objednatel spolu s cenou díla bez DPH uhradí zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů,
není-li předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení daňové
povinnosti dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

4.

Cena díla byla určena na základě podané nabídky zhotovitelem a považuje se za úplnou pro
realizaci kompletní zakázky dle investičního záměru ze dne 6.2.2018. Cena díla zahrnuje zisk
a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se v této smlouvě zhotovitel zavázal
realizovat, včetně nákladů souvisejících.

5.

Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

6.

Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny díla musí být předem sjednáno dodatkem k této
smlouvě. Bez tohoto dodatku není zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto
navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou
objektivně nutné pro dokončení díla a byly zástupcem objednatele ve věcech technických
odsouhlaseny.

7.

Pokud je předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení daňové
povinnosti dle ust. § 92a a § 92e zákona o DPH, zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední při
vypracování daňového dokladu.

8.

Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických zásad.

9.

Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví,
daňových předpisů (zejména § 29 zákona o DPH) a ostatních předpisů.

10. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat
nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě
se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení
opravené faktury objednateli.
11. Splatnost faktur(y) byla smluvními stranami dohodnuta do 30 dnů ode dne doručení faktury
objednateli.
12. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
13. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení
ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V. Provádění díla
1.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu
opomenutí, nedbalosti, nebo nesplnění podmínek této smlouvy, zákona, ČSN, jiných norem
a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu způsobenou škodu nahradit v plné výši.
Přednost při náhradě škody má uvedení v předchozí stav.

2.

Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří
provádějí práce dle této smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami.
Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.

3.

Zástupce objednatele ve věcech technických je oprávněn kontrolovat dodržování kvality
prováděných prací a činnost zhotovitele průběžně při provádění díla.
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4.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodaných pokynů,
technologického řešení díla či překážky omezující plynulost díla, nebo znemožňující provedení
díla, a to ihned po jejich zjištění, nejpozději však do 7 dnů od předání pracoviště.

VI.

Provádění díla poddodavateli

1. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací
či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým poddodavatelem pouze
v intencích seznamu poddodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich
prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku. V případě změny
poddodavatele v průběhu provádění díla musí být tato změna předem odsouhlasena objednatelem
(zástupcem ve věcech technických). Zhotovitel je v tomto případě povinen do 10 dnů od nastalé
skutečnosti předložit aktualizovaný seznam poddodavatelů vč. věcného rozsahu plnění
zajišťovaného jejich prostřednictvím. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k
nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Část díla, která je plněna poddodavatelsky, nesmí být dále
zadána následnému poddodavateli.
2. Prostřednictvím poddodavatelů mohou být prováděny pouze práce:
- v rozsahu 10% celkové ceny zakázky.

VII.

Odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě a předpisům či dokumentům, na které smlouva odkazuje,
nebo které jsou obecně závazné.
2. Zhotovitel odpovídá za zjevné, skryté i právní vady, které má dílo v době jeho předání objednateli,
a dále za ty, které se vyskytnou ve smluvní záruční době.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby 24 měsíců
od data převzetí díla objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a/nebo
nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo
nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla.
4. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude po záruční dobu co
do odpovídajícího rozsahu, bezvadné kvality technického řešení, provedení, jakož i jeho veškeré
části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných, způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak
k obvyklému účelu a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
5. Uplatnění vad vzniklých v záruční době provede objednatel u zhotovitele písemně případně
elektronicky po jejich zjištění, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího
odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději
však do 10 dnů od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta
jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen
začít s odstraňováním vady do 24 hodin od jejího uplatnění, které může být provedeno telefonicky
a následně potvrzeno písemnou formou.
6. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti
se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
7. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby
odstranění této vady.
8. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn
odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady
s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy
k úhradě.
9. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady díla, vyskytnuvší se po době uvedené v odstavci 2 a 3 tohoto
článku, či po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.
10. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 1921, § 2112, § 2618 občanského
zákoníku.
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VIII.

Licenční podmínky

1. Pro případ, že předmět díla nebo jeho část naplní znaky autorského díla dle zákona č. 121/2000
Sb., autorský zákon, v platném znění, zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy v
souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku nevýhradní licenci, tedy oprávnění
užít jakékoli plnění, k jehož provedení se zavázal podle této smlouvy a které je nebo bude
chráněno autorským právem, v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v
ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění. Licence rovněž zahrnuje oprávnění
takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat, avšak vždy tak, aby nebyla snížena
hodnota autorského díla.
2. Objednatel není povinen licenci využít.
3. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti
poskytnout třetí osobě/osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit
licenci zcela nebo zčásti na třetí osobu/osoby. Objednatel není povinen tato oprávnění využít.
4. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému dílu,
které je předmětem licence.
5. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.

IX. Smluvní pokuty
1. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nepředá dílo ve sjednaném termínu, je objednatel
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý
započatý den prodlení.
2. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v této
smlouvě, termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla, v písemných dokumentech
vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení
smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý
započatý den prodlení.
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad nebo
nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení
a každou vadu nebo nedodělek.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady
díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez
DPH za každý započatý den prodlení a vadu.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy
při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,4 % z ceny
díla bez DPH za každý zjištěný případ.
6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat v případě nedodržení informační
povinnosti ve vztahu k přenesené daňové povinnosti dle této smlouvy po zhotoviteli zaplacení
smluvní pokuty ve výši 50 % z výše potenciálně neodvedené daně příslušnému správci daně (tj.
z částky, jakou objednatel ručí za potenciálně nezaplacenou daň dle § 109 zákona č. 235/2004
Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o dani z přidané hodnoty).
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provádět dílo
poddodavatelsky pouze osobami uvedenými v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel poskytnul
při podání nabídky, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 %
z ceny díla bez DPH za každého zjištěného poddodavatele neuvedeného v seznamu
poddodavatelů.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provést dílo
poddodavateli ve věcném rozsahu uvedeném v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel
poskytnul při podání nabídky, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši
4 % z ceny díla bez DPH za každých zjištěný případ prací prováděných mimo vymezený věcný
rozsah.
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9. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, stanovené v čl. V.
této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla
bez DPH za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
10. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, tedy
že nárok na náhradu škody není dotčen smluvní pokutami sjednanými v této smlouvě. Povinnost
zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
11. Smluvní pokuty, jakož i úroky z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

X. Odstoupení od smlouvy
1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této
smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III. této smlouvy,
- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III. této smlouvy delší
než 15 dnů,
- provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací či jinak definovaným zadáním,
- skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
- zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
- zjistí-li objednatel, že zhotovitel uvedl v nabídce na veřejnou zakázku nepravdivé údaje.
3. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 1978 občanského zákoníku.
4. Pokud se v průběhu realizace díla stane dokončení díla z právních či faktických důvodů objektivně
nemožným, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt
ocenění dle soupisu provedených prací a na základě tohoto ocenění bude provedeno mezi
smluvními stranami vzájemné finanční vyrovnání, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
6. V případě, kdy objednatel odstoupil od smlouvy, a dílo nebo jeho část bylo provedeno v rozporu
se smlouvou, projektovou dokumentací či jinak definovaným zadáním, v rozporu s pravomocnými
správními rozhodnutími, nebo pokud bylo dílo či jeho část provedeno v takovém rozsahu, který
není využitelný v rámci jeho dokončení jiným zhotovitelem, nebude finanční vyrovnání provedeno.
7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku
škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob.
Dojde-li k odstoupení od smlouvy zhotovitelem z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel
tato opatření na náklady objednatele.

XI. Závěrečná ustanovení
1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, doby plnění díla, změna ceny) musí být
dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. Dohodnou-li se strany smlouvy na omezení
rozsahu díla, příp. změně díla, současně se rovněž dohodnou na snížení nejvýše přípustné ceny
díla, a to dodatkem ke smlouvě o dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ
odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout
v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události
činí minimálně částku odpovídající 100 % ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění
na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což
stvrzují svými podpisy.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv.
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
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6. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném
znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
7. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další
dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu
uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě.
Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní
tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

V Brně dne:

V ………………………… dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

......................................................
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

......................................................
obchodní firma
jméno
funkce
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