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Č.j.:MULA 4437/2019 

Počet listů dokumentu: 9 

Počet příloh: 0 

Počet listů příloh: 0  

 

Smlouva o uložení inženýrských sítí   

 

Smluvní strany: 

 

Město Lanškroun 

Zastoupeno: Mgr. Radim Vetchý, starosta města 

se sídlem: nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, Lanškroun-Vnitřní město 

IČO:  00279102 

DIČ: CZ699003828 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 19-2725611/0100 

 plátce DPH 

 povinný subjekt pro registr smluv 

(dále jen „povinný“) 

a 

T-Mobile Czech Republic a.s. 

se sídlem: Praha 4, Tomíčkova 2144/1, 148 00 

zastoupená: Mgr. Vladislavem Jursíkem, na základě pověření 

                                kontaktní osoba ve věcech technických: 

IČ:  6494 9681 
DIČ:  CZ6494 9681  

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B., vložka 3787 

bankovní spojení: KB Praha 2  

číslo účtu:  192235200217/0100 

 plátce DPH 

(dále jen „oprávněný“) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), jakož i ustanovením § 104 zákona 

č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZEK“) 

tuto  

 

smlouvu o uložení inženýrských sítí 
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(dále jen „Smlouva“) 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem 

být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

Čl. I 
Úvodní ustanovení 

1.1 Povinný prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a existující podle 

českého právního řádu, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

1.2 Oprávněný prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a existující podle 

českého právního řádu, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

1.3 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že není v úpadku ani v likvidaci, nebylo vůči 

ní zahájeno trestní řízení, ani insolvenční řízení a návrh na zahájení insolvenčního 

řízení se smluvní stranou nebyl zamítnut pro nedostatek jejího majetku. 

 1.4      Povinný prohlašuje, že  

1.3.1 je vlastníkem společných částí budovy č.p. 390 na adrese 5. května 390, 56301 

Lanškroun – část obce Lanškroun-Vnitřní Město, okres Ústí nad Orlicí, která se 

nachází na pozemku parc. č. st. 943, zapsaných na LV č. 10001, který se nachází 

v obci Lanškroun, katastrálním území Lanškroun a je zapsaný v katastru 

nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální 

pracoviště Ústí nad Orlicí (dále jen „Budova“)  

1.3.2 je příspěvková organizace Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, 

okr. Ústí nad Orlicí (Mgr. Milan Valúšek – ředitel,  tel: 465 322 525, 777 880 400, 

reditel@zsbs.cz) správcem společných částí budovy č.p. 460 na adrese B. 

Smetany 460, 56301 Lanškroun – část obce Lanškroun-Vnitřní Město, okres Ústí 

nad Orlicí, která se nachází na pozemku parc. č. st. 1029/1, zapsaných na LV č. 

10001, který se nachází v obci Lanškroun, katastrálním území Lanškroun a je 

zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický 

kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí (dále jen „Budova“)  

1.3.3 je příspěvková organizace Školní jídelna MADORET Lanškroun, B. Smetany 

(Pavlína Tovtiková – ředitelka, tel: 465 324 673, 739 041 961, 

reditel@madoret.eu) správcem společných částí budovy č.p. 493 na adrese 

B. Smetany 493, 56301 Lanškroun – část obce Lanškroun-Ostrovské Předměstí, 

okres Ústí nad Orlicí, která se nachází na pozemku parc. č. st. 1092, zapsaných 

na LV č. 10001, který se nachází v obci Lanškroun, katastrálním území Lanškroun 

a je zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem 

pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí (dále jen „Budova“)  

1.3.4 je příspěvková organizace Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, okres 

Ústí nad Orlicí (Mgr. Dana Krátká – ředitelka, tel: 465 323 818, 

zslado@lanskroun.cz) správcem společných částí budovy č.p. 630 na adrese 

Dobrovského 630, 56301 Lanškroun – část obce Lanškroun-Ostrovské Předměstí, 

mailto:reditel@madoret.eu
mailto:zslado@lanskroun.cz
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okres Ústí nad Orlicí, která se nachází na pozemku parc. č. st. 1275/1, zapsaných 

na LV č. 10001, který se nachází v obci Lanškroun, katastrálním území Lanškroun 

a je zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem 

pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí (dále jen „Budova“)  

1.3.5 je příspěvková organizace SOCIÁLNÍ SLUŽBY LANŠKROUN (Ing. Milan Minář – 

ředitel, tel: 465 503 001, 739 455 271, reditel@soslla.cz) správcem společných 

částí budovy č.p. 1003 na adrese Janáčkova 1003, 56301 Lanškroun – část obce 

Lanškroun-Ostrovské Předměstí, okres Ústí nad Orlicí, která se nachází na 

pozemku parc. č. st. 3868, zapsaných na LV č. 10001, který se nachází v obci 

Lanškroun, katastrálním území Lanškroun a je zapsaný v katastru nemovitostí 

vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí 

nad Orlicí (dále jen „Budova“)  

1.3.6 je pobočný spolek Junák - český skaut, středisko Zubr a Dikobraz Lanškroun, 

z. s. (Jiří Dušánek – vůdce střediska, tel: 777 864 841, dusanekjiri@gmail.com) 

správcem společných částí budovy č.p. 1133 na adrese Na Větru 1133, 56301 

Lanškroun – část obce Lanškroun-Žichlínské Předměstí, okres Ústí nad Orlicí, 

která se nachází na pozemku parc. č. st. 3981, zapsaných na LV č. 10001, který 

se nachází v obci Lanškroun, katastrálním území Lanškroun a je zapsaný 

v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, 

Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí (dále jen „Budova“)  

1.3.7 je příspěvková organizace Mateřská škola, Lanškroun, Na Výsluní 312, okres 

Ústí nad Orlicí (Hana Krátká – ředitelka, tel: 465 324 126, msvysluni@inlan.cz) 

správcem společných částí budovy č.p. 312 na adrese Na Výsluní 312, 56301 

Lanškroun – část obce Lanškroun-Žichlínské Předměstí, okres Ústí nad Orlicí, 

která se nachází na pozemku parc. č. st. 1724, zapsaných na LV č. 10001, který 

se nachází v obci Lanškroun, katastrálním území Lanškroun a je zapsaný 

v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, 

Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí (dále jen „Budova“)  

1.3.8 je příspěvková organizace Kulturní centrum Lanškroun (Mgr. Markéta Staňková 

- ředitelka, tel: 465 324 753, 733 115 663, info@kclanskroun.cz) správcem 

společných částí budovy č.p. 335 na adrese Nádražní 335, 56301 Lanškroun – 

část obce Lanškroun-Žichlínské Předměstí, okres Ústí nad Orlicí, která se nachází 

na pozemku parc. č. st. 868, zapsaných na LV č. 10001, který se nachází v obci 

Lanškroun, katastrálním území Lanškroun a je zapsaný v katastru nemovitostí 

vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí 

nad Orlicí (dále jen „Budova“)  

1.3.9 je příspěvková organizace Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, 

okr. Ústí nad Orlicí (Mgr. Milan Valúšek – ředitel,  tel: 465 322 525, 777 880 400, 

reditel@zsbs.cz) správcem společných částí budovy č.p. 204 na adrese 

Palackého 204, 56301 Lanškroun – část obce Lanškroun-Žichlínské Předměstí, 

okres Ústí nad Orlicí, která se nachází na pozemku parc. č. st. 1465, zapsaných 

na LV č. 10001, který se nachází v obci Lanškroun, katastrálním území Lanškroun 

a je zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem 

pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí (dále jen „Budova“)  

1.3.10 je spolek FO Lanškroun, z.s. (Miroslav Matějka - sekretář oddílu, 

tel: 604 247 072, matejka.miroslav62@seznam.cz) správcem společných částí 

budovy č.p. 236 na adrese T.G. Masaryka 236, 56301 Lanškroun – část obce 

mailto:info@kclanskroun.cz
mailto:reditel@zsbs.cz
mailto:matejka.miroslav62@seznam.cz
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Lanškroun-Žichlínské Předměstí, okres Ústí nad Orlicí, která se nachází 

na pozemku parc. č. st. 1540, zapsaných na LV č. 10001, který se nachází v obci 

Lanškroun, katastrálním území Lanškroun a je zapsaný v katastru nemovitostí 

vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí 

nad Orlicí (dále jen „Budova“)  

1.3.11 je povinný vlastníkem společných částí budovy č.p. 111 na adrese Na Náhonu 

111, 56301 Lanškroun – část obce Lanškroun-Žichlínské Předměstí, okres Ústí 

nad Orlicí, která se nachází na pozemku parc. č. st. 314, zapsaných na LV č. 

10001, který se nachází v obci Lanškroun, katastrálním území Lanškroun a je 

zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický 

kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí (dále jen „Budova“). Správcem této 

budovy je Městský bytový podnik Lanškroun s.r.o.(Jaroslav Urban, tel: 

731151884, e-mail: Jaroslav.urban@mbplan.cz)  

1.3.12 je příspěvková organizace Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun (Mgr. Ilona 

Cinková – ředitelka, tel: 465 322 515 , 605 332 981, reditel@ddm-lanskroun.cz) 

správcem společných částí budovy č.p. 46 na adrese Vančurova 46, 56301 

Lanškroun – část obce Lanškroun-Žichlínské Předměstí, okres Ústí nad Orlicí, 

která se nachází na pozemku parc. č. st. 376, zapsaných na LV č. 10001, který se 

nachází v obci Lanškroun, katastrálním území Lanškroun a je zapsaný v katastru 

nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální 

pracoviště Ústí nad Orlicí (dále jen „Budova“)  

1.3.13 je příspěvková organizace Mateřská škola, Lanškroun, Vančurova 87, okres 

Ústí nad Orlicí (Romana Kolderová – ředitelka, tel: 465 321 061, 777 497 955, 

msvancurova@inlan.cz) správcem společných částí budovy č.p. 87 na adrese 

Vančurova 87, 56301 Lanškroun – část obce Lanškroun-Žichlínské Předměstí, 

okres Ústí nad Orlicí, která se nachází na pozemku parc. č. st. 2617, zapsaných 

na LV č. 10001, který se nachází v obci Lanškroun, katastrálním území Lanškroun 

a je zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 

Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí (dále jen „Budova“)  

1.3.14 je příspěvková organizace Mateřská škola, Lanškroun, Wolkerova 85, okres 

Ústí nad Orlicí (Mgr. Kristina Popelářová, DiS. – ředitelka, tel: 465 322 596,  

mswolkerova@inlan.cz) správcem společných částí budovy č.p. 85 na adrese 

Wolkerova 85, 56301 Lanškroun – část obce Lanškroun-Žichlínské Předměstí, 

okres Ústí nad Orlicí, která se nachází na pozemku parc. č. st. 2493, zapsaných 

na LV č. 10001, který se nachází v obci Lanškroun, katastrálním území Lanškroun 

a je zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 

Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí (dále jen „Budova“)  

1.3.15 je společnost Technické služby Lanškroun, s.r.o. (Ing. Jiří Černý – vedoucí 

víceúčelové haly B. Modrého, tel: 604 872 778, zs@tslan.cz) správcem 

společných částí budovy č.p. 551 na adrese Za Střelnicí 551, 56301 Lanškroun – 

část obce Lanškroun-Žichlínské Předměstí, okres Ústí nad Orlicí, která se nachází 

na pozemku parc. č. st. 3820, zapsaných na LV č. 10001, který se nachází v obci 

Lanškroun, katastrálním území Lanškroun a je zapsaný v katastru nemovitostí 

vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí 

nad Orlicí (dále jen „Budova“) 

budova č.p.390, budova č.p.460, budova č.p.493, budova č.p.630, budova č.p.1003, 

budova č.p.1133, budova č.p.312, budova č.p.335, budova č.p.204, budova č.p.236, 

mailto:reditel@ddm-lanskroun.cz
mailto:msvancurova@inlan.cz
mailto:mswolkerova@inlan.cz
mailto:zs@tslan.cz
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budova č.p.111, budova č.p.46, budova č.p.87, budova č.p.85, budova č.p.551 (dále 

společně jen „Budovy“). 

1.4 Oprávněný je oprávněn podle příslušných ustanovení ZEK zřizovat a provozovat 

nadzemní a podzemní vedení komunikační sítě. Oprávněný na své náklady hodlá 

umístit Budově komunikační síť a zařízení komunikační sítě, včetně vnitřních 

komunikačních rozvodů, koncových bodů komunikační sítě, telekomunikačních 

stojanů, kterou oprávněný vede pod označením „INR 308188-2017_Lanškroun 1  a 

INR 308188-2017 Lanškroun 2 “ (dále jen „Stavba“). 

1.5 Povinný prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Stavba v Budově je nedílnou 

součástí nově budované komunikační sítě budoucího oprávněného, s jejímž rozsahem 

je povinný seznámen. 

 

Čl. II 
 Účel Smlouvy 

2.1 Účelem této Smlouvy je dohoda smluvních stran na podmínkách umístění a provozu 

Stavby v Budově v souladu se § 104 ZEK a v rozsahu sjednaném v této Smlouvě. 

  

Čl. III 
Předmět Smlouvy 

3.1 Povinný zřizuje ve prospěch oprávněného právo uložit v Budově inženýrské sítě za 

účelem realizace Stavby (dále jen „právo uložit inženýrské sítě“). Rozsah zatížení 

Budovy právem uložit inženýrské sítě bude upřesněn při výstavbě. Právo uložit 

inženýrské sítě spočívá zejména v: 

3.1.1 strpění zřízení, umístění, provozování, údržby, opravy, modernizace Stavby 

včetně veškerých obslužných zařízeních nutných k provozu Stavby (dále jen 

„Zařízení“) v Budově 

3.1.2 strpění vstupu oprávněným, jeho zaměstnanců, osob jím pověřených nebo jeho 

dodavatelů v Budově za účelem běžného provozu, kontroly, provádění údržby, 

oprav a modernizace Stavby včetně Zařízení; 

3.1.3 zdržení se činností bránících běžnému provozu Stavby a Zařízení nebo činností, 

které by vedly nebo mohly vést k poškození Stavby včetně Zařízení. 

3.2 Oprávněný právo odpovídající právu uložit inženýrské sítě přijímá a povinný je povinen 

toto právo strpět a nerušit.  

3.3 Oprávněný se zavazuje poskytnout povinnému úplatu za zřízení práva uložit 

inženýrské sítě ve výši a za podmínek stanovených touto Smlouvou. 

3.4 Povinnost strpět a nerušit práva oprávněného z této Smlouvy přechází 

s převodem vlastnictví Budovy na její nové nabyvatele, přičemž povinný se 

zavazuje o obsahu této Smlouvy nového vlastníka Budovy informovat. 
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3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že práva a povinnosti z této Smlouvy přechází 

s převodem vlastnictví Stavby na její nové nabyvatele, přičemž oprávněný se 

zavazuje o obsahu této Smlouvy nového vlastníka Stavby informovat. 

Čl. IV 

Cena a platební podmínky 

4.1 Oprávněný uhradí povinnému dohodnutou úplatu za zřízení práva uložit inženýrské 

sítě ve výši 1.000 Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každé umístěné distribuční 

zařízení (jedno číslo popisné), tj. celkem 15.000 Kč (slovy patnácttisíc korun českých) 

za všechny budovy, a to na účet povinného, č. ú.: 19-2725611/0100, vedeného u KB 

Lanškroun, a.s. K uvedené ceně bude připočítána DPH v aktuální platné výši. Úhrada 

bude provedena jednorázově za všechna čísla popisná (budovy) najednou nejpozději 

do šedesáti (60) dnů ode dne dokončení Stavby. Platba bude provedena na základě 

faktury vystavené povinným se splatností 30 dní ode dne vystavení faktury. Za datum 

uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den zápisu služebnosti do katastru 

nemovitostí. 

4.2 Neuhradí-li oprávněný Úplatu sjednanou dle odst. 4.1 této Smlouvy povinným 

řádně a včas, je povinný oprávněn požadovat po oprávněném úrok z prodlení ve 

výši 0,03%  z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

 

Čl. V 

Délka platnosti práva uložit inženýrské sítě 

5.1 Právo uložit inženýrské sítě zřízené touto Smlouvou s ohledem na ochranu investice 

Oprávněného trvá deset (10) let ode dne účinnosti této Smlouvy. 

5.2 Smluvní strany se dohodly, že po uplynutí účinnosti Smlouvy, se doba trvání Smlouvy 

automaticky prodlužuje o dalších dvanáct (12) měsíců, pokud, kterákoliv ze smluvních 

stran nejméně 6 měsíců před uplynutím účinnosti Smlouvy písemně neoznámí druhé 

smluvní straně, že nemá zájem na pokračování této Smlouvy. 

5.3 Tato Smlouva zaniká do pěti (5) let od nabytí účinnosti Smlouvy v případě, že v této 

lhůtě nedojde k zahájení realizace Stavby. 

5.4 Smluvní strany se vzdávají svého práva domáhat se zrušení Smlouvy. Před uplynutím 

její účinnosti. 

Čl. VI 

Další práva a povinnosti 

6.1 Oprávněný se zavazuje při provozu Stavby, a dále po celou dobu platnosti a účinnosti 

této Smlouvy, dodržovat veškeré právní předpisy ČR.  

6.2 Povinný bere na vědomí, že se na režim provozu a údržby Stavby vztahují ustanovení 

ZEK. 
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6.3 Oprávněný má právo na vedení vlastního klíčového hospodářství od 

telekomunikačního stojanu v Budově, ve kterém je zakončena vnitřní vertikální kabeláž 

vedoucích z jednotlivých připojovaných místností. 

6.4 Oprávněný se zavazuje zaslat povinnému a správci jednotlivých budov oznámení 

o zahájení prací a to 14 dní před termínem zahájení prací. Před zahájením prací bude 

s jednotlivými správci budov dohodnuto trasování v objektu a způsob uložení. 

O trasování a způsobu uložení bude sepsán zápis.  

6.5 Po skončení prací, tzn. uložení distribučního zařízení a vedení, vyzve oprávněný 

povinného (správce) k převzetí stavby (domu). Správce provede kontrolu začištění, 

úklidu domu apod.       

6.6 Oprávněný je oprávněn provádět stavební úpravy, plánované opravy či rekonstrukci 

Stavby v Budově. V takovém případě je povinen v dostatečném předstihu před jejich 

provedením písemně ohlásit povinnému, vyjma havárií, které oprávněný písemně 

oznámí povinnému do čtrnácti (14) pracovních dnů od jejich zjištění.  

6.7 Pokud povinný bude provádět úpravy a práce v Budově, které mohou mít jakýkoliv vliv 

na provoz a funkčnost Stavby nebo na přístup k ní například v případě potřeby jejích 

oprav či údržby, je  povinen získat od oprávněného k takovýmto úpravám či pracím 

písemný souhlas oprávněného a koordinovat tyto úpravy a práce s oprávněným tak, 

aby byly minimalizovány vlivy takových úprav a prací na právo uložit inženýrskou síť a 

na majetek oprávněného, vyjma havárií, které povinný písemně oznámí oprávněnému 

do čtrnácti (14) dnů od jejich zjištění. 

6.8 Oprávněný se zavazuje zajistit bezpečný průchod po pozemcích, které tvoří součást 

Dotčených nemovitostí, při provádění jakýchkoliv prací. 

6.9 Smluvní strany podpisem této Smlouvy sjednávají, že zjistí-li jedna smluvní strana, že 

na majetku druhé smluvní strany vznikla škoda, nebo hrozí-li škoda na majetku druhé 

smluvní strany, je povinna bez prodlení na tuto skutečnost druhou smluvní stranu 

upozornit a učinit taková opatření, která by škodě zabránila nebo ji omezila. 

6.10 Práva a nápravné prostředky upravené v této Smlouvě lze uplatnit souběžně 

a nevylučují žádná práva ani nápravné prostředky, na něž vzniká právo z právních 

předpisů. 

Čl. VII 
Rozhodné právo a řešení sporů 

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí právními předpisy 

českého právního řádu. 

7.2 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 

vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její výklad či 

platnost a usilovat se o smírné vyřešení těchto sporů nejprve prostřednictvím jednání 

kontaktních osob nebo pověřených zástupců, a to na základě výzvy k jednání učiněné 

písemně a adresované druhé smluvní straně, ve které bude dostatečně podrobně 

vymezen předmět takovéhoto případného sporu. 

7.3 Veškeré spory, které se smluvním stranám nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou 

řešeny věcně příslušným soudem České republiky. Nestanoví-li zákon výlučnou místní 
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příslušnost soudu, dohodly se smluvní strany, že pro všechny spory vyplývající z této 

Smlouvy bude místně příslušným obecný soud oprávněného. 

Čl. VIII 

8.1 V souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů 

fyzické osoby jednající za druhou smluvní stranu nebo fyzické osoby zapojené do 

procesu plnění smlouvy (dále společně jako „Subjekt údajů“), a to pro účely: 

8.1.1 uzavírání a plnění smlouvy; 

8.1.2 vnitřní administrativní potřeby; 

8.1.3 ochrana majetku a osob; 

8.1.4 ochrana právních nároků; 

8.1.5 tvorba statistik a evidencí; 

8.1.6 plnění zákonných povinností.  

8.2 Právními důvody ke zpracování jsou oprávněné zájmy (účely uvedené v bodech 8.1.1 

až 8.1.5) a plnění právních povinností (účel uvedený v bodě 8.1.6) správce.  

8.3 Zpracovávanými osobními údaji jsou identifikační a kontaktní údaje, pracovní či 

korporátní zařazení a záznamy komunikace. V případě přístupu do informačních 

systémů správce, jsou zpracovávány další údaje, o čemž bude Subjekt údajů poučen 

v rámci přidělení přístupu. 

8.4 Smluvní strany se zavazují informovat Subjekt údajů (své zaměstnance, pracovníky 

atp.) o tom, že jejich údaje jsou druhou smluvní stranou, která je v pozici správce, 

zpracovávány, a to zejména v rozsahu čl. 13 a násl. Obecného nařízení o ochraně 

osobních údajů č. 2016/679. 

Čl. IX 

Závěrečná ustanovení 

9.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy.  

9.2 Podmiňuje-li zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jako „ZRS“), nabytí účinnosti Smlouvy jejím uveřejněním v registru smluv dle 

ZRS, pak bez ohledu na ostatní smluvní ustanovení nabude Smlouva účinnosti 

nejdříve okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv dle ZRS. Pokud Smlouva 

podléhá povinnosti uveřejnit ji v registru smluv, tak v souladu se ZRS, se povinný 

zavazuje, že Smlouvu uveřejní do třiceti (30) dnů ode dne podpisu Smlouvy oběma 

smluvními stranami, přičemž v rámci uveřejnění Smlouvy v registru smluv začerní 

veškeré osobní údaje v této Smlouvě obsažené. Povinný zároveň zajistí, aby informace 

o uveřejnění této smlouvy byla zaslána oprávněnému do datové schránky ygwch5i / 

na email: ftth-smlouvy@t-mobile.cz. 

9.3 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 

nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 

nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 

nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 
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zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 

nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým 

obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

9.4 Obsah práv a povinností smluvních stran z této Smlouvy se vykládá v prvé řadě vždy 

podle jazykového vyjádření jednotlivých ustanovení této Smlouvy. K úmyslu 

jednajícího lze přihlédnout, jen není-li v rozporu s jazykovým vyjádřením a současně 

pokud jednající s tímto úmyslem prokazatelně seznámil druhou smluvní stranu ještě 

před uzavřením smlouvy. K tomu, co předcházelo uzavření Smlouvy, se v takovém 

případě přihlíží, jen u dohod a smluv, na které tato Smlouva výslovně odkazuje a není-

li to v rozporu s obsahem anebo smyslem a účelem této Smlouvy.  

9.5 Veškeré změny této smlouvy mohou být učiněny pouze formou písemného dodatku 

podepsaného oběma smluvními stranami. Dodatek se vždy stává nedílnou součástí 

této Smlouvy.  

9.6 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné 

ujednání týkající se daného předmětu této smlouvy. Okamžikem nabytí účinnosti této 

smlouvy pozbývají platnosti veškerá ústní a písemná ujednání mezi smluvními 

stranami, týkající se předmětu této smlouvy, s výjimkou dohod a smluv, na které tato 

smlouva výslovně odkazuje. Právní jednání smluvních stran z této smlouvy vyvolává 

jen ty právní následky, které jsou v ní vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze 

zákona. 

9.7 Povinný na sebe přebírá nebezpečí změny okolností pro případ, že by se po uzavření 

této Smlouvy změnily okolnosti do té míry, že se plnění podle této Smlouvy stane pro 

něj obtížnější a současně se vzdává práva podat návrh soudu na změnu smlouvy ve 

smyslu § 1766 odst. 1 občanského zákoníku. 

9.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 

těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.  

9.9 Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv 

Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. 

9.10  O uzavření této smlouvy rozhodla rada města Lanškroun svým usnesením č. 76/2019 

dne 18.02.2019. 

9.11 Tato Smlouva je uzavřena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po 

jednom (1) vyhotovení. 
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a 

na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

Oprávněný 

 

V Praze dne _____________ 

 

 

Povinný 

 

V Lanškrouně dne _____________ 

...................................................................... 

T-Mobile Czech Republic a.s. 

Mgr. Vladislav Jursík 

na základě pověření 

......................................................................  

Město Lanškroun 

Mgr. Radim Vetchý 

starosta města 

  

 


