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Smlouva

o „Poskytování poradenských služeb pro
Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra České republiky“

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

se sídlem: Vinohradská 2577/178, Praha 3, PSČ 130 00 
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7216 
zastoupena: MUDr. Davidem Kostkou, MBA, generálním ředitelem 
IČ: 47114304

(dále jen „Objednatel“ či „ZPMV ČR) na straně jedné

a

M.C. TRITON, spol. s r.o.
se sídlem: Evropská 846/176a, Praha 6, PSČ 160 00
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 24526 

IČ: 49622005
DIČ: CZ49622005

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jen „Smluvní strany* nebo jednotlivě 
„Smluvní strana“)

mezi sebou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a 
nási. zákona č. 89/2012 Sb.( občanský zákoník, věznění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník*) tuto smlouvu na Poskytování poradenských služeb pro Zdravotní 
pojišťovnu ministerstva vnitra České republiky (dále jen „Smlouva“)
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ČLÁNEK I.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Poskytovatel se zavazuje na základě této Smlouvy poskytovat Objednateli poradenské 
služby v oblasti nastavení hlavních, řídících a podpůrných procesů, včetně případných 
relevantních výběrových řízení na vedoucí pozice. Služby budou zahrnovat zejména:

• Popis procesů příslušných útvarů včetně doporučení případné změny 
nastavení;

• Audit předpokladů pracovníků pro výkon na klíčových pozicích,

• Návrh nastavení příslušných řídících kompetencí,

• Konzultace ohledně nastavení motivace a rozvoje dovedností pracovníků na 
klíčových pozicích, atd.;

(dále jen „Služby“)

ČLÁNEK II.
MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ

2.1 Místem realizace a předání plnění je sídlo Objednatele. Místo výkonu plnění může být 
odlišné od sídla Objednatele za splnění podmínky jeho dostupnosti.

2.2 Plnění dle této Smlouvy bude Poskytovatel poskytovat průběžně, zejména z hlediska 
jejího členění a bude vycházet z požadavků Objednatele uplatňovaných kontaktními 
osobami Objednatele a v termínech v takových požadavcích stanovených. Nebude-li 
termín v požadavku stanoven, pak je Poskytovatel povinen poskytovat Služby v něm 
uvedené bez zbytečného odkladu od jeho obdržení. Objednatel si vyhrazuje právo 
odstoupit od Smlouvy v případě, že je Poskytovatel i přes písemné upozornění 
opakovaně v prodlení s poskytnutím Služby v požadovaném termínu.

ČLÁNEK III.
CENA

3.1 Cena za poskytnuté plnění dle čl. I je sjednána ve výši 2 250,- Kč (bez DPH) za jednu 
hodinu plnění.

3.2 Cena je uvedena bez DPH. K ceně bude připočtena příslušná DPH ve výši dle právních 
předpisů, platných k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

3.3 Celkové plnění dle předmětu smlouvy nesmí překročit částku 2 000 000,- Kč bez DPH.

3.4 Cena stanovená dle odst. 3.1 tohoto článku je konečná a nepřekročitelná a jsou v ní 
zahrnuty veškeré náklady Poskytovatele spojené s plněním dle této Smlouvy.
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ČLÁNEK IV.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cenu za poskytnuté plnění je Poskytovatel oprávněn účtovat měsíčně (k poslednímu 
dni příslušného měsíce) a je splatná na základě oprávněně vystaveného řádného 
daňového dokladu Poskytovatele doručeného Objednateli (dále také jen „Faktura“).

4.2 Smluvní strany se dohodly, že nárok Poskytovatele na úhradu ceny plnění dle čl. III. 
odst. 3.1 Smlouvy vzniká vždy po jeho potvrzení formou potvrzeného výkazu hodin 
osobou odpovědnou jednat za Objednatele.

4.3 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Ke každé faktuře bude 
přiložen jeden výtisk Dílčího předávacího protokolu či Předávacího protokolu, případně 
odsouhlasený výkaz hodin poskytnuté činnosti.

4.4 Splatnost řádně a oprávněně vystavené Faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení 
Objednateli. Faktura se považuje za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z 
bankovního účtu Objednatele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.

4.5 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Poskytovateli bez 
zaplacení Fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti a/nebo obsahuje 
nesprávné údaje a/nebo není-li doložena požadovanými doklady.

4.6 Poskytovatel jako plátce DPH prohlašuje, že si je vědom své povinnosti přiznat 
a zaplatit daň z pňdané hodnoty z ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle této 
Smlouvy dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších 
předpisů, a že mu nejsou ke dni uskutečnění zdanitelného plnění dle této smlouvy 
známy žádné skutečnosti uvedené v § 109 zákona č. 235/2004 Sb., které by splnění 
těchto povinností bránily.

ČLÁNEK V. 
POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1 Poskytovatel je povinen:

a. provést plnění dle této Smlouvy na svůj náklad a nebezpečí v termínech 
určených písemně nebo formou mailové komunikace Objednatelem;

b. při poskytování plnění postupovat s náležitou odbornou péči dle této Smlouvy, 
právních předpisů a technických norem;

c. předat Objednateli seznam podkladových materiálů nezbytných pro poskytnutí 
plnění dle této Smlouvy;

d. zajistit ochranu od Objednatele převzatých podkladových materiálů a k jejich 
ochraně zavázat také veškeré své zaměstnance či spolupracovníky, kteří 
s těmito materiály přijdou či by mohli přijít do styku. Poskytovatel se zejména 
zavazuje neposkytovat podkladové materiály Objednatele ani výstupy plnění
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nikomu, s výhradou případů poskytnutí předchozího písemného souhlasu 
Objednatele;

e. zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při 
poskytování plnění dle této Smlouvy či v souvislosti s nimi. Tato povinnost 
Poskytovatele trvá i po ukončení této Smlouvy.

5.2 Objednatel je povinen:

a. předat Poskytovateli vyžádané podkladové materiály, nezbytné kradnému 
splnění povinností Poskytovatele dle této Smlouvy;

b. poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost k poskytnutí plnění dle této 
Smlouvy, zejména zajistit Poskytovateli spolupráci s příslušnými zaměstnanci 
Objednatele;

c. umožnit po předchozí dohodě Poskytovateli přístup do svých objektů za účelem 
realizace předmětu plnění dle této Smlouvy.

5.3 Smluvní strany jsou povinny:

a. při plnění této Smlouvy úzce spolupracovat, zejména si poskytovat úplné, 
pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému plnění svých povinností, 
přičemž v případě změny podstatných okolností, které mají nebo mohou mít vliv 
na plnění Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny o takové změně informovat 
druhou Smluvní stranu bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po 
zjištění takové změny;

b. plnit řádně a včas své povinnosti tak, aby nedocházelo k prodlení s jejich 
plněním. Pokud se některá ze Smluvních stran dostane do prodlení s plněním 
svých povinností, je povinna písemně oznámit bez zbytečného odkladu druhé 
Smluvní straně důvod prodlení a předpokládaný termín a způsob jeho 
odstranění.

ČLÁNEK VI.
ODPOVĚDNOST ZA VADY A REKLAMACE

6.1 Poskytovatel odpovídá za vady, které má plnění v okamžiku jeho odevzdání 
Objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání plnění, odpovídá Poskytovatel jen 
tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.

6.2 Poskytovatel neodpovídá za vady plnění, které byly způsobeny použitím podkladů 
poskytnutých Objednatelem.

6.3 Reklamací se rozumí podání písemné zprávy Poskytovateli o nedostatcích plnění, 
zjištěných v souladu s ustanoveními Smlouvy, formou Reklamačního protokolu. 
Reklamace je uplatněna dnem doručení Reklamačního protokolu na adresu 
Poskytovatele a tento den se považuje za den zahájení Reklamačního řízení. 
Současně s tím je Poskytovateli zaslán Reklamační protokol e - mailem.
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6.4 Poskytovatel je povinen neprodleně po oznámení vady plnění zahájit činnost směřující 
k odstranění reklamované vady v co nejkratším možném termínu, nejpozději však musí 
být vada odstraněna do 10 kalendářních dnů od zahájení reklamačního řízení.

6.5 Vady plnění dle čl. I této Smlouvy budou posuzovány dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku.

ČLÁNEK VIL
SANKCE

7.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Poskytovatele s řádným poskytnutím 
plnění v termínech dohodných dle požadavku Objednatele, je Poskytovatel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny jednotlivého plnění 
objednaného Objednatelem za každý, byť i započatý den prodlení.

7.2 V případě porušení povinnosti Poskytovatele dle čl. V. odst. 5.1 této Smlouvy, je 
Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení, a to i opakované.

7.3 V případě porušení povinnosti Poskytovatele dle čl. IX. odst. 9.1, 9.2, 9.6 a 9.7 této 
Smlouvy je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 250.000,- Kč 
(slovy dvě stě padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušeni 
povinností chránit důvěrné informace a osobní údaje.

7.4 Smluvní sankce dle tohoto článku Smlouvy jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení 
výzvy k jejich úhradě povinné straně.

7.5 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

ČLÁNEK Vlil.
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

Poskytovatel a Objednatel odpovídají za škodu, jež vznikla druhé Smluvní straně 
porušením jejích povinností stanovených touto Smlouvou nebo obecně závaznými 
právními předpisy. Na odpovědnost za škodu a povinnost k náhradě škody se vztahují 
příslušná ustanovení zejména občanského zákoníku a dalších právních předpisů. Obě 
Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení vzniku škod a k 
minimalizaci již vzniklých škod.
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ČLÁNEK IX.
OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které se Poskytovatel dozvěděl v 
rámci uzavírání a plnění této Smlouvy, tvořící její obsah, a informace, které 
Poskytovateli Objednatel sdělí nebo jinak vyplynou z plněni Smlouvy, musí být 
Poskytovatelem dle vůle Objednatele utajeny (dále jen „důvěrné Informace"). 
Poskytovatel nesmí důvěrné informace použít pro jiné účely než pro poskytnutí Služeb 
dle této Smlouvy, nesmi je zveřejnit ani poskytnout jiné osobě. Uvedené ustanovení se 
nevztahuje na obsah Smlouvy, jejích příloh a případných dodatků.

9.2 Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel nesdělí důvěrné informace třetí osobě a 
přijme taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení 
předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy:

a. má poskytovatel opačnou povinnost stanovenou zákonem,

b. se takové důvěrné informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než 
porušením povinností vyplývajících z tohoto článku, nebo

c. objednatel dá k zpřístupnění konkrétní důvěrné informace souhlas.

9.3 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru 
smluv bez jakýchkoliv omezení, a to včetně případných příloh a dodatků. Smluvní 
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanoveni platných právních předpisů a udělují svolení k jejich 
užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek či omezeni.

9.4 V souvislosti s plněním této smlouvy smluvními stranami bude docházet i ke 
zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů) a příslušného prováděcího českého zákona o zpracování 
osobních údajů (dále jen „Nařízení ).

9.5 Objednatel jakožto správce osobních údajů (dále v tomto článku označen jen jako 
„správce“), tímto pověřuje ve smyslu článku 28 Nařízení Poskytovatele jako 
zpracovatele osobních údajů (dále v tomto článku označena jen jako „zpracovatel1) 
zpracováním osobních údajů poskytnutých správcem a zaměstnanci nebo 
potenciálními zaměstnanci správce pro účel plnění povinností vyplývajících z této 
smlouvy.“

9.6 Správce i zpracovatel postupují při své činnosti týkající se nakládání s osobními údaji 
ve smyslu Nařízení. Zpracovatel zpracovává osobní údaje v rozsahu a v souladu se 
Nařízením a v rozsahu stanoveném touto smlouvou. Zpracovatel zpracovává osobní 
údaje pouze na základě doložených pokynů správce.

9.7 Další povinnosti zpracovatele jsou následující:
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a) Zpracovatel osobních údajů zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro 
plnění účelu podle této smlouvy, a to pouze po nezbytně nutnou dobu;

b) Zpracovatel nesmí s poskytnutými osobními údaji jakkoliv nakládat nad rámec 
účelu, za kterým mu byly poskytnuty, v rámci tohoto účelu pak Zpracovatel musí 
s osobními údaji nakládat jen v rozsahu nezbytně nutném;

c) Zpracovatel se zavazuje přijmout taková technická a organizační opatření k 
zabezpečení osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému, nebo 
nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, 
neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k 
jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování 
osobních údajů;

d) Zpracovatel zajistí informovanost a školení svých zaměstnanců pracujících s 
osobními údaji. Především zajistí, aby jeho zaměstnanci pracující s osobními 
údaji byli v souladu s platnými právními předpisy vázáni povinností mlčenlivosti 
ve smyslu Nařízení a poučeni o možných následcích pro případ porušení této 
povinnosti;

e) Zpracovatel není oprávněn zapojit do zpracování žádného dalšího zpracovatele 
bez předchozího písemného souhlasu správce;

f) Zpracovatel poskytne správci nezbytnou spolupráci, součinnost a informace (i) 
potřebné k vyřízení jakékoli stížnosti nebo žádosti subjektu údajů týkající se jejich 
osobních údajů nebo dozorového orgánu ochrany osobních údajů (ii) v 
souvislosti se zmírňováním a nápravou incidentů v oblasti zabezpečení osobních 
údajů a porušení zabezpečení údajů (jako např. ztráta, krádež, vymazání, 
zveřejnění nebo poškození osobních údajů), (iii) za účelem opravy, změny, 
přenesení nebo vymazání osobních údajů nebo (iv) za účelem plnění jakýchkoliv 
jiných povinností správce podle Nařízení;

g) Zpracovatel ohlásí správci jakékoliv porušení zabezpečení osobních údajů bez 
zbytečného odkladu poté, co porušení zjistí a ohlášení případně doplní o 
informace požadované správcem;

h) Zpracovatel v souladu s rozhodnutím správce všechny osobní údaje vrátí správci 
po ukončení zpracování, a vymaže existující kopie, pokud právo EU nebo české 
právo nepožaduje uložení daných osobních údajů;

i) Zpracovatel poskytne správci veškeré informace potřebné k doloženi toho, že 
byly splněny povinnosti stanovené v článku 28 Nařízení, a umožní audity, včetně 
inspekcí, prováděné správcem nebo jiným auditorem, kterého správce pověřil, a 
k těmto auditům přispěje. Zpracovatel neprodlené informuje správce v případě, 
že podle jeho názoru určitý pokyn porušuje Nařízení nebo jiné předpisy EU, 
České republiky nebo jiného členského státu EU týkající se ochrany osobních 
údajů.
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9.8 Smluvní ujednání o zpracování osobních údajů ve smyslu tohoto článku se uzavírá na 
dobu trvání této smlouvy.

9.9 Další vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, práva a povinnosti smluvních stran 
vůči třetím osobám a veřejným orgánům v souvislosti se zpracováním osobních údajů, 
vyplývajících z Nařízení, nejsou shora uvedeným dotčeny.

9.10 Z tohoto ujednání o zpracování osobních údajů neplynou pro smluvní strany žádné 
finanční závazky, odměna za zpracování osobních údajů je již zahrnuta v odměně 
zhotovitele stanovené dle čl. 3 této smlouvy.

ČLÁNEK X.
VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

Vlastnické právo k poskytnutému plnění či jeho části a nebezpečí škody na něm 
přechází z Poskytovatele na Objednatele okamžikem jeho předání a převzetí 
Objednateli, způsobem uvedeným v článku II. této Smlouvy,

ČLÁNEK XI.
VÝPOVĚĎ, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1 Objednatel je oprávněn smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodů. Výpovědní 
doba činí dva měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, 
ve kterém byla výpověď doručena druhé Smluvní straně. Uplynutí výpovědní doby má 
za následek ukončení závazkového vztahu dle této Smlouvy.

11.2 Závazkový vztah z této Smlouvy zaniká uplynutím doby, na kterou je sjednána podle čl. 
XII. odst. 12. 7 této Smlouvy. Závazkový vztah dále zaniká vyčerpáním limitu 
celkového plnění ve výši 2 000 000,- Kč dle čl. III. bodu 3.3 této Smlouvy, pokud 
nastane před uplynutím doby, na kterou je Smlouva sjednána.

11.3 V případě, že jedna ze Smluvních stran podstatně poruší povinnosti z této Smlouvy, 
může druhá smluvní strana od Smlouvy odstoupit. Pro účely této Smlouvy se 
podstatným porušením Smlouvy rozumí zejména:

a. prodlení na straně Poskytovatele s poskytnutím plnění či jeho jednotlivé dílčí 
části dle této Smlouvy, přesahující pět (5) kalendářních dnů;

b. opakované neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele, znemožňující 
Poskytovateli provádět činnost dle článku I. této Smlouvy;

c. prodlení Objednatele s úhradou řádně a oprávněně vystavené Faktury 
Poskytovateli za poskytnuté plnění, přesahující deset (10) kalendářních dnů;

d. porušení jakéhokoliv ustanovení článku IX. této Smlouvy.

11.4 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že:
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a. Poskytovateli bude rozhodnutím správce daně přidělen status nespolehlivého 
plátce,

b. vůči Poskytovateli bylo zahájeno insolvenční řízení nebo vstoupil do likvidace.

11.5 Odstoupením od Smlouvy závazek ze Smlouvy zaniká ke dni doručení projevu vůle 
jedné Smluvní strany směřujícího k odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. 
Účinky odstoupení se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

ČLÁNEK XII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Právní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí právním řádem České republiky, 
zejména občanským zákoníkem a souvisejícími právními předpisy.

12.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a 
účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle odst. 12. 4. Tohoto článku.

12.3 Poskytovatel prohlašuje, že si je vědom toho, že Objednatel jako povinný subjekt dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je povinen 
uveřejnit v Registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, tuto smlouvu, včetně 
jejích případných změn a dodatků, za splnění podmínek k uveřejnění dle zákona 
o registru smluv, a s uveřejněním smlouvy v plném znění/kromě částí výslovně 
označených, které spadají pod výjimky z uveřejnění dle zákona o registru smluv, 
souhlasí. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může nabýt účinnosti 
nejdříve dnem uveřejnění podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv).

12.4 Objednatel se zavazuje Smlouvu uveřejnit ve Ihútě do 15 dnů od jejího uzavření 
v Registru smluv. Poskytovatel je povinen po uplynutí této lhůty, nejpozději do 20 dnů 
ode dne, kdy byla Smlouva uzavřena, v Registru smluv ověřit, zda Objednatel smlouvu 
řádně uveřejnil, a pokud se tak nestalo, je povinen smlouvu uveřejnit sám a o této 
skutečnosti informovat Objednatele.

12.5 Poskytovatel prohlašuje, že si je vědom toho, že Objednatel, jako zadavatel veřejné 
zakázky, jež je předmětem této Smlouvy, je povinen, v souladu s ustanovením § 219 
odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále 
jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“) uveřejnit na svém profilu výši skutečně 
uhrazené ceny za plněni Smlouvy, v souladu s podmínkami a ve lhůtách stanovených 
zákonem o zadávání veřejných zakázek, včetně všech případně dalších povinností 
Objednatele stanovených tímto zákonem.
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12.6 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy 
obdrží Objednatel a dva (2) stejnopisy Poskytovatel.

12.7 Tato Smlouva se uzavírá na dobu do 31. 12. 2020, za podmínky uvedené v čl. XI. odst. 
11.2 této Smlouvy. Poskytovatel je povinen zahájit plnění v dohodnuté lhůtě, ne však 
dříve, než bude tato Smlouva uveřejněna v Registru smluv dle odst. 12. 4. této 
Smlouvy.

12.8 Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

12.9 Pokud by se kterékoli ustanovení vyplývající z této Smlouvy ukázalo jako neplatné či 
nevymahatelné nebo by se takovým po dobu trvání účinnosti této Smlouvy stalo, nemá 
taková skutečnost vliv na ostatní ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se zavazují 
takové ustanovení nahradit platným ustanovením, které je svým obsahem původnímu 
ustanovení nejbližší.

12.10Smluvní strany se dohodly, že spory, které by případně vznikly z této Smlouvy nebo 
v souvislosti s ní, jakož i otázky její platnosti či neplatností nebo jejího vzniku a zániku, 
budou přednostně řešeny dohodou Smluvních stran. Pokud nebudou vyřešeny 
dohodou Smluvních stran, budou řešeny příslušnými soudy České republiky, přičemž 
pro místní příslušnost je rozhodný obecný soud Objednatele.

12.11 Kontaktní osoby Smluvních stran:

12.12Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne V. 2-0^1 V . 2..a. ...... dne 5". ■ 2.07^

Zhotovitel:
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