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SMLOUVA 0 [)ÍLO

urax rs,-na dlc u>lanm uni „* 2586'.lll;'1.x'|./;'lkonač. 8‘) 2012 Sb.. občanský Iakoník. \ platném inc-ní

tdalcjcn „()/">

Ncnmcnicc Pardubického kraje. a.s.

Sídlo: K}_iC\Sk;Il~1»l..‘-3:U3 Pardubice

[asluupcnaz mismpf‘cdscdou pruhu“ cnsha

Clcncm pí'cdsun cmna

hankm ní spojení: ('c>k05lm cnska obchodní hanka. an.

čislo účm: _

u"; 27530530

DIC: (737530530

/apsana \ obchodním rejstříku \cdcnúm u Krajského mudu \' Hradci Kralm &. oddíl B. \ loýka 2629

I);1m\'.'1\'cln“anka: cictkcs

dalc icn ..oh_icdnulcl" na straně jedné

11

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Fakulta materialm'č-tcchnMagická. Katedra tepelné techniky

Sídlo: 17. listopadu 2172 IS. 708 00 ().xlram — Poruba

/a>luupcna: prof. Ing. Jana Duhrm ska. ('Sc.. důkanka fakult)

hankmní spujcní: ('cskoslm cnska obchodní banka. a.s.

Číslo účtu: 127080550 0300

IC: mosomn

Du": (161980100

\cřcjna \) soka škola > prfnní suhjcklh ilou dlc lakuna č. l l l 1098 Sh..u\)>x>|\_\'cl1škul;icl1.\

platnem ruční

Kontaktní Osoba) \c \Qccch technických:_

[f.-man:_
[)alma whranka: dijSSx

„\drcsa pro doručmaní: l7. listopadu 2172 IS. 70S 00 ()slrmu - Poruba

dalcjcn „lhulux ilcl" na strum": druhé

(mok-Cu(— (é) dalcjcn ..smluxní slran_\")

U/ax'írají

níh- Ll\ cdcnéhu dnu. mó>ícc a roku

uuu \mlouxu o dílo

(dalo _icn „smluuxa"l

 

Nunwrr nv -- 3‘ „duhu wa; cart:, & $ , (yr-yum J.! 333.05%“1:.IHf-J'In’l >~120dhfullli121,h12i)»1':/‘»H17.11-le h121) Jun n“) ) ': in

QR w:.jnny n.llgkyn'uzmutnfm-„rnrmlzl(mt)-w,.):1r1li:š,vi1!k(32|>2*)'\C.27Š ZU Šin I DIC C127‘32'153r: ' C :) u . 28312 U2"). 3‘," X)

nmml nforuivw"uix : I . PHIU' www wmnku

1/8



. NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

 

('lánck 1

Předmět smlouvy

1.1 Pí'cdmčlcm této srnlom} jc lávu/ck 7holo\'ilclc prani—>! nn >\u_i náklad ;! nchcychí pro

ohicdnnlclc dílo spočíxující \c rpmcoulní odborného posudku \“ rz'nnci \cí'cjnó 7;1k;17k_\'

..lx'omplcxní ohnou >pulox n_\ \ XI’K. 11.5.. prucm íšlč Pardubicku ncmocniccť 711 podmínck této

x—mloux).

()dhorný posudck (dallcjcn „dílo"l hudc ohmhoun posoU/cní núslcdujíciho:

:11 [1111 nabídku (ic—mmm Aldindcího ří/cní >“ ncjnižší nnlwídkmou cenou. (j. spolcčnosu li\'ll('()

Brno. s.r.o. x'plnujc požudgn k_\ ludanulclc mcdcnč \ mdíoucí dokumentaci. \ _icjích přílohách

11 dokumcnlcch lusluných účastníkem nu Alklndc poýudm ku hodnotící konnsc o doplnční 11

\).~\Cllc11i nabídk). /hoto\ilcl hudc pmumwt ;! \)clm/cl při rvali/dci dílu dlc 1cm smlou\_\

\_\'lu'udnč / dokumcnlucc pí'cduné mu ohjcdnulclun \c smyslu hodu (1.4 smloLn}. Pokud

x_n—umo pro rculimci dílu potřebu posounní dalších dokumentu. než které Ml} pix-dán) dle

bodu (1.4 gmlouyx. 11711\rou „\lnluxní strun) 711 unno učclcxn dodanck kc „xmlouu'z který

přimůřcnc lohludní Cusow. l'lnunčni u případné další podnnnk) pro rcall/uci dílu.

h) /du nuhidkoui cenu L'lč;1>l|1ík'.| společnosti lŽVlÍú'U Brno. s.r.o. lu prowdcní dílu není

mimořádné ní/kn \c \llnhu k pf'cdan-Iu plni-ní \cí'cjnú Alka/k).

C) ()dhorný ponudck sc bude 1)’ kul \ýln'udnč srovnání a \)hodnoccní lcchnickó C3511. l/n. 7c bude

pomU/cnu technická Cais! mdlnucí dokumcnlucc 11 technická Cim nuhídk) uchu/CCC > ncjniýší

nabídnutou ccnou.

1.2 ()hjcdnulcl sc /:1\ nzujc pl'cx zil pro\ cdcnó dílo od /l1olo\ ilclc ;! luplulíl cenu dlc podmínck této

\inlom \.

(linek 2

l'čcl smlouvy

I'Cclcm lclo Smlom) _ic mmm odborného >l;1no\'i>ku jako podkladu pro hodnoccní \cí'cjnó niku/k)

..lx'olnplcvn ohnout >pnlo\n_\ \ \l’K.11..\.. prncoxištc Pardubickuncn1ocnicc".

('lánck 3

Termín plnění

3.1 /holo\ilc| sc nou/nic proxúsl dilo {mine do 75 kulcnddrnicl1 dnu od podpisu (Clo smloux)

obi-mu >nllumínlí xuunguni. Pokud doidc k přcduní dokunlcnuwc k pro\ cdcní díla \c _xln_\>lu

hodu 6.4 >|n|ou\) už po dni Hank-111' této smlom}. počínal húžcl lhuln k pro\ cdcní dilu dle [Clo

\mlom}. uwdcnd \ pr\ní m;- tohoto bodu smloux). 117 odc dnc pí'cdilni dokurncnlucc

k prowdcní dílu.

('lzinck 4

Cenu za dílo

4.1 Smluxní strun) x'c dohodl) na cclkoxú cené /;1 dílo. ktcrou jc ohjcdnulcl po\incn !;lplulil

/holo\ ílcli /;1 dílo >pccit'1koxunc \ Cl. ! ;! prowdcnó \ 511111111111\1111111Hmlo1nou.\c \'\'Si:

195000.- Kč hol l)l'll

(slovy: slodcvzldcsá(půllisíc korun čcských)
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DPH ve výši Zl" .. činí 40 950.- Kč

(slovy: čtyřiccttisíctlčx čtsctputlcsat korun českých)

235 950.- Kč \'ččtnč l)l'll

(slovy: d\'čStčtřiččtpčttisícdčvčtsclpadcsál korun českých)

ldulcjcn ..ccna“)

4.2 ('čna m cdcnu \ čl. -l.l smloux) jc ccnou nqhýšc pl'lptlx'lnntl. Íhotmitčl prohlašttjč. 7c ccna

plnč pokr_\'\t't \ščchn) jclto naklad) spojčnč \ plnčním této smlouvy a odstrnnčním \Scclt icho

\ad u <plnčním ostatních po\ innosti lhottwitčlč p|_\ noučich / této smlouvy.

(,'ltínčk 5

Platební podmínky

5.1 ()hjcdnatcl uhradí čcnu za dílo jcdnort't/oxč. hc/ltoto\'o$tnč po pti—\ rčtí dokončeného díla na

rakladč dano\ tho dokladu tdalcjcn ..t'aktura“) \) stan cnčho lltotox itclčtn.

5. /.hoto\ ítcl ncní opraxnčn poýadtnat jakékoli laloh).

'
J
l

.)

.3 /.hoto\ítcl fakturu doručí olwičdnatcli clcktronick) na adresu fakturace u ncmpk.cz.

l—"aktura musí olmthoxat \ŠCCllll) nalčžítosti řadnčho dat'tmčho dokladu podle platné praxní

(mun). „jména podlc yakona č. 235 2004 Sh.. \c /nční po7dčjšíčlt pí'cdpiw a podlč & 435 0/,

l)(tlč musí t'akttn'a olmaltoxat t_\to udaje:

u) o/načcní ..tltktura — dunoxý doklad";

h) m idcnční čí>lo daňového dokladu:

c) čislo >tttlt1ll\) a datum jcjího uzaxí'ční:

d) obchodní nu/cv u sídlo smltn ních Sll'tlll.

c) IC. DIC" smluvních stran:

l'l přcdmčt >mloux_\:

;) dčn \‘_\ stavení faktur) u datum splatnosti;

h) čislo new /ltoto\ itclc. \ččtnč nit/\n bank). na který ma h_x't t'aktura ultra/čna:

i) ccnu hc/ l)l’l| u ccnu \čctnč l)l*l |.

Splatnost faktur) jc St) dnu odc dnčjčjího doručcní olricdnatčli.

lfaktttt'a nc pmaýuic Iu ultra/cnou okamžikem odcpsani tltkturmanč čaxtk) / L'lClu oltjcdnatčlc

;tjcjím „\'mčroxaním na LlČCl /hoto\ itclc.

()hjcdnatcl si \'_\'ln'u/ujc pravo mm Ilmlm itcli do ddtajcho splatnosti dummy doklad — lttkttu'tt.

ktcrj nčhtldc ohsaltm at nčktčrý nduj ucho prílohu ttx'cdcnou \c smlotnč nčho majinč 7;'t\;td_\

\ obsahu. Pri \račcnt' faktury objednatel L1\L:LlC duvod jejiho \t'accní a \ pí'ípadč oprt'nnčnčlto

\ račcni Iltotox'itcl \) stani fakturu no\ou. ()prt'n nčným \rt'tččním faktury prčstaxa hčýčt puxodní

lhuta >platno>tí u hčýi 7no\tt ode dne doručční no\č faktur) ohjčdnatčli. /,hoto\ itcl jc pm incn

no\ ou l'akturu doručit ob_icdnatcli do ll) dnu odc dnu. kd_\ mu h} la doručena oprax nčnč \ raccna

faktura.
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Článek (»

l'otlmínky provádční díla

6.1 /|mln\‘itcl jc poxincn proxčxt dilo í'adnč u \'Cu\. /hoto\ itcl ic pmíncn pmtupmat pri prou'tdční

díla \“ nun-7m“ odbornou péči a podlc pok_\ntt ohjcdnatclc. Pri proxadční díla ic /hoto\itčl

pmincn upo/ort'toxat ohjcdnatclc nu ncxhudnml jcho pokutu. ktcrú h} mohl) mít /u nd>lcdck

t'tjmu na prin cch ohjčdnatclc neho \ynik škod). Pokud objednatel i prčs upo/ornční na splnční

>\_\'čh pok)nu tna. nčodpoxída /hoto\ itcl /u pripadnou „škodu tím x/niklou.

6.2 Slulh). ktčrč jsou píčdmčtcm tčto smlotn). /hoto\itčl prox cdc \ takoxčm [“O/\;llltl „t ittkmti.

uh} \ýslcdkcm l3) lo komplčtni dílo odpo\ ídajíčt' přčdmčttt a t'tččltt >ntlou\_\.
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6.5 /hoto\itel je po\inen dílo pro\ est \e sjednane dobe a \“ souladu s dalšími podmínkami

stano\en_\'mi touto smlotnou. /.hoto\itel se /a\a/uje /ajistit \ ramei pl'0\LlLlČlll díla uplne a

\časne pro\ edení \seeh prací nutn_\'eh pro řadne dokončení díla be/ vad a další plneníí jejich)

pro\ edeníje pro řadne a \'časne dokončení díla ne7b_\'tne.

6.4 Předaní \eškere dokumentace bude 7hoto\itelí doručeno \ elektronieke podobe a /hoto\ítel

potwdí přijetí elektronickýeh dokumentu emailem.

6.5 ()bjednatel je po\'inen posk)tnout 7hoto\'iteli ke splnční díla součinnost potřebnou k reali/aei

předmčtu sínlot|\_\_ Pokud objednatel neposk_\tne dohodnutou součinnost. ma /hoto\ítel prin o

požadmat na objednateli posunutí stano\en_\'eh termínu o čas. po který /hoto\'ítel nemohl

praeo\at na plneni predmetu smlou\_\ \ dusledku neposk_\tnutí součinnosti /e stran)

objednatele.

6.6 ()bjednatel je po\inen lhoto\iteli posk>tnout \eskere podklad\ a informace tie/b\tne

k pro\ edení díla.

6.7 Smlumi stran) odeh_\lne od ustanovení „* 3589 Sb._ (V sjednal). ?e /hoto\'itel je opra\“nčn

k plnční teto smlou\_\' použít třetíeh osob jen s předeho/ím písemným souhlasem objednatele.

6.8 /hoto\itel není oprautčn použít podklad). data a hmotne nosiče předane mu pro reali/aei díla

objednatelem projine Účel). nežje pro\ edení díla dle této smlotn).

6.9 \astanou-li u nektere /e smluutíeh stran skutečnosti branieí řadnemu plneni teto smlotn). je

po\inna to ihned be/ /b_\tečneho odkladu o/namít druhe smlu\ní strane a \_\\olat jednaní

sm|u\níeh stran.

Článek 7

Převzetí (lila

.l Předmet díla bude zhoto\ ítelem předán \ termínu s_iednanem pro předaní díla \ čl. .“).l smlou\_\.

.2 /hoto\ítel je po\inen \čas objednatele \_\/\at k pře-\ 7etí predmetu díla. Duka/ní břemeno

proka/ujíeí \\/\;iní objednatele k pře\ yetí díla a jeho \časnost nese /hoto\'itel.

7.3 l)ílo se po\a)uje /a dokončene dnem predani /hoto\ítelem a jeho pře\ /etí objednatelem. a to

be/ \ad a nedodčlku.

7.4 Předaní a pře\ /etí díla bude Inch) eeno \ předaweím protokolu pot\r/eneín Aistupei obou

smlt|\níeh stran.

("Iánek 8

\'ady díla

8.1 Praha / \adneho plnční se řídí ustanmeními _č 36H a nasl. ()/.

8.2 Reklamace se uplatňují písemnč.

8.3 /hoto\ itel je po\inen se k reklamaci písemne \_\jadřit do lt) kalendařníeh dnu ode dne jejího

obdržení. \r'e s\em \)_j;itlí'eííí /hoto\*itel u\ ede. Ala \ad) tt/n;i\a (\četnč nz'nrhu lpusobtt a

termínu jejieh odstraneníL nebo du\od_\. proč \ad_\ neu/nana.

8.4 ()bjednateli naleií pram mlh} me/í narok_\ / \ad dodaného plneni. přičemž je opra\nčn po

/hoto\ iteli:

. narokmat dodaní elubčjíeího plnční:

. narokmat odstraneni \ad opra\ou plneni:

. narokmat sle\u / een) \ roysahu \adneho či nedodaneho plneni:

. odstoupit od teto smlou\_\. bude-li sejednat o podstatnou \adu plneni:

8.5 () fpusobu \_\ří/ení reklammane \and) bude sepsán protokol.

8.6 Zhotm itel je po\ inen nahradit \'šeehn) škod). které budou prokayatelnč na strane yhoto\'itele .t

ktere \ yniknou objednateli či třetí osobe \ dusledku \ad) dila. ktereje pí'edmetem teto smlou\_\.

\twwr'i „,. Jarovnnfkwtr) v.11», i -. (,vy>-/a-;.)»'.~1,312M»’.1r‘:v..z:m-_‘-Id\ --12'1 3.66: 311 ';1'. o-IZ’I 4'37 Jil 12‘. "(>

o:: .Wblt'lW'Ř'il\'—/V'Íut)ltt1>"“$“"-')le(tll)vť,:3—Ít . um MN - 1: :7: zo 3m - atc, ÍZZÝSZ'DS—Ít; - : n „ 2:31:123725I'15C';
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Článek 111

Smluvní pokuty

\' případe poruseni po) innosti dan)eh rhotoviteli touto 51111111111111 má objednatel narok. ani) b)

tím 111111711 5111 1151111111 praha \)p|)'vajíei 711-111 smlouv). včetne prava 1111 1111111111111 škod). \uei

/hoto\ itelí uplatnit a lhotovitel 11111 po\ innost laplatít 51111111111 pokutu.

Bude-li lhotmitel \ prodlení s předaním řadně dokončeneho díla dle el. 3.1 teto smlouv).

lava/uje se /hoto\ itel 71111111111 objednateli la každ) den prodlení smluvní pokutu ve 1151 0.1 "u

/ eelkove sjednane een) 1111111611111"[)1’11.11111/111111}11_1' i /apoCat_\' den prodlení.

\' pripade prodleni objednatele s platbou cen)“ 711 111111 bude objednatel povinen uhradit

/hoto\ itelí 51111111111 pokutu ve \)ši 0.1 ”11/ dluýne eastk) ya každ) i rapoCat) den prodlení.

\' prípade. Že /hotovítel poruší svou povinnost yaehovavat mlčenlivost. ne/prístupnit tretim

osobam ne) ereine inlormaee nebo podniknout veskere ne7b)tne krok) k laberpečení techto

informací dle teto smlouv) nebo /hoto\ite| \ ro7poru s Cl. 911 teto smlotn) poruší 115111111111-111

obecne 7a\a/n)'eh pravnich predpisu týkajících se oehran) osobních údaju. bude pminen

/aplatit objednateli 51111111111 pokutu \e \)si 50,000.- KC 1511111: padesattisíe korun eesk)eh) 711

každe takme porušení.

Smluxni pokut) 11 t'írok / prodlení hradí po\inna strana bez ohledu na to. /da a \ jake \)si

vnikla druhe 51111111111 strane skoda. Škoda a její nahrada je \)mahatelna samostatne vedle

51111111111 pokut). Smluvní stran) 1‘1’51111‘111- 1111161111 použiti _q' 2050 ()/.

Smltnni pokut) 511111111 ene dle tohoto článku jsou splatné do 30 111111 ode dne doručení \)/\)

opra\nene stran) k 7111111111111151111111111111111'1111 povinne 51111111111 strane.

Smluvní stran) si ujedninaji. ?e 51111111111 pokut) uplatňuje objednatel prednostne yapočtem proti

plneni na eenu dila dle l'akturaee /hoto\ite|e. Neni-li tento postup možu). 7111111111 7111111111111

51111111111 pokutu podle teto smlouv) 1111 ueet objednatele 111130111111 p111111111‘71'11111'11111111116111111111.

Zaplacením 51111111111 pokut) /lioto\ itelem není dotčen narok objednatele na nahradu pí'ípadn)eh

škod \/nikl_\'eh prodlenim Ci 11111111111[11116111111/|1111111111'|1'.

Pokud není \ ostatnieh 11511111111 enieh smlotn) uvedeno jinak. xaplaeení 51111111111 pokut)

/hoto\itelem objednateli ne/ba\u_je /hoto\itele Alva/ku splnit po\innosti dane mu touto

51111111111111.

51111111111 pokut) podle této smlotn) si 51111111111 stran) sjednavaji jako ujednaní na samotne

5111111101"111/1111511111101111111111. ?ejejieh smluvní 1711111 / nejakeho duvodu /anikne pred í'adn)m

dokončením a predaním dila (napr. dohodou nebo odstoupením). 'l'o /namena. že /ustane

laehm 111111 prin o objednatele uplatňovat po 711111111 itelí smluvní pokut). na 111") 11111 1 lnikl narok

po dobu platnosti smlom).

Článek 11

Zánik závazku

Sínltnní stran) se dohodl). že latazek 7e 51111111111110171111111/1111ik111 teehto pripadeeh:

' splnenim \seeh /1'1\ a/ku í'adne a \Cas;

I dohodou smluvních 5111111 pri \7ajemneni \)rovnani 111-111111" \)naloienýeh a proka/atelne

doloýen)eh nakladu ke dni Ainíku 5111111111}:

' jednostmnn)ni odstoupením od smlouv) pro její podstatne porušení;

I jednostrann)m odstoupením objednatele od smlouv). pokud bude 711111111 itel

1 insolvenčním riveni. bude ro/hodnuto o jeho upadku nebo bude—li \uei 711111111 itelí

11151111 enení na\rh /111111111111 pro nedostatek majetku k uhrade nakladu 11151111111611111111171-111.

/11 podstatne porušení smlotn) 71' stran) 711111111 itele se 7111111111111111111171111‘:

11) prodlení s dokončením díla dele ne) 5 kalendarnieh dnu:
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bl žpoždční s plnčnim jakekolix pm innosti stano\ ene tottto smlotnou i přes opakovane

upo/ořnčni objednatelem o \ÍCC než 5 kalendářních dnu.

11.3 Odstoupení od smlouý) se dále řídí Ustanoýením „* ZUUl a nasl. ()7..

l 1.4 ('hee-li nektera že su'an od této smlouýý odstoupit na žtiklade ujednani teto .stnlotný.je povinna

sýoie odstottpení písemnč o/namít druhe stranč. \' odstottpeni musí být meden dmod. pro který

strana od smlou\ý odstupuje a přesná čítače ustanoý ení smlotný. resp. ()/.. na jehož žzíkladč od

smlouýý odstupuje. jinakje odstoupení neplatíte.

11.5 \' případe odstottpení objednatele od smlouýý / duýodu podstatneho poruseni smlou\_\

žhoto\ítelem dle članku | [.3 nema /hoto\itel narok na /aplaeeni een) dle Cl. 4 teto smlouxý.

pokud se objednatel se lhotox iteletn nedohodnou písemnčjínak. ()dstoupením od smlotný není

dotčen narok objednatele na nahřadu připadne škod) a žaplačení smluýní pokutý.

11.6 ()dstoupeni od smlotný je t'tčínne okamžikem doručení písemneho o/ntimení o odstoupení

příslusne smltnní strane. Smltnní stran) sjednal'\_ že si nebudou \raeet \žajemne poskýtnuta

plneni.

ll.7 l'končením teto „smlotný nejsou dotčena ustanoýení týkajíeí se smluýníeh pokut. ochraný

dux ernýeh inlormaei. praýa na nahradu skodý \'žnikle / poruseni smltnníeh povinnosti a

ustanoýeni týkajíeí se takoxýeh prax a poýínnosti. žjejiehž povah) \ýplý\a. že mají tr\ at i po

skončení t'íčinností teto sm|ou\_\.

('lúnek 12

Závěrečná ujednání

12.1 \'žtahý' me/í smltnnímí stranami se řídí českým praýním řadem. \'e \čeeeh \ýslmne

neupraxenýeh touto smlotnou a 7 teto smlouýý \žniklýeh se smluýní \/tah řídí žakonetn č.

8‘) 3013 Sb.. občanský zákoník. \ platnem /není a obecne 751x ažnými praýními předpisý,

12.2 Zinc-n} teto smlouýý lže činit pouze po dosažení t'íplneho konsenžu na obsahu. žmčný Ci doplnku

teto smlou\_\. a to formou písemných. \/estupnč čísloýanýeh dodatku. potýrženýeh a

podepsanýeh obema smluvními stranami.

12.3 Smluxní „stran) prohlašují. že žatlna čast smlotný nenaplí'tuje žnaký obehodního tajemstýi \e

smýslu ust. § 501 ()/.

12.4 /,hnm\'ilcl prohlašuje. že jím \e smlouve tnedene Údaje. na ktere .se mohou vytahovat předpisy

o oehí'ane osobních údaju. jsou buď udaji \eřejne dostupnými. nebo sjejíeh '/pt'aeo\;'tním

objednatelem po dobu neurčitou ža učelem /\eřejnční sntlotný \ registru smltn souhlasí.

12.5 /hoto\ítel bere na \edomí. že objednatel je \e sm_\ slu žakona č. 3411/2015 Sb.. o žýlastníeh

podmínkt'íeh účinnosti nekterých smlu\. uxeřejí'íoxt'tní techto smltn a o registru smltn.

\ platnem /není (dale jen ../akon o registru smlu\"| poýínným subjektem a souhlasí se

/\ eřejneníín teto smlou\_\. l'ento souhlas je poskýtoýan do budoucna na dobu neurčitou pro

ÚCCl) inlormouiní \eřejností o činnosti smlu\níeh stran. \'ýsloxneje pro stran) teto smlotný

sjednana možnost /přístupnční či /\ eřejnční eele teto sínlott\_\.jakož i všech ukonu a okolností

.s touto smlotnou přímo sotnisejíeíeh. pokud tím nedojde k porušení laikonem stano\ene

poxínnosti mlčenlixosti.

12.6 Smlinni stran) se dohodl). že tato smlotna a \seehný \ /tah_\ / ní \_\ plý'xajíeí a \ teto smlotnč

nettpt'tnene se řídí ()/. Smltnní „stran) se dale dohodlý. že připadne spot-ý budou řešit

přednostnč smířnou eestou. připadne budou řešený před soudem obecne přísluSným dle sídla

objednatele. Rožhodčí ří/eníje \_\ loučeno.

12.7 \' případe. že se nektere ustano\eni smlotný stane \ budoucnu neplatnýin. neučinným či

ne\_\mahatelným nebo bude—lí takoxýín příslušným organetn shledano. /usta\ají ostatní

ustanoýení teto smlouxý platna a učinna. pokud / poýahý takox eho ustanoxení nebo / jeho

obsahu nebo / okolností. /a nichž b_\lo u/a\řeno. nexýplýva. že je nel/e oddelit od ostatního

obsahu teto smlou\_\. Smltn ní stran) se \ tomto případě laut/uji dohodou nahradit nstanm ení

neplatne čí neučínne no\ým ustanoýením platným či učinným. ktere s\ým obsahem a smyslem

nejlepe odpo\ ída pu\odnímu u_stanox ení a teto smlouve jako eelku.
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12.8 'l'utn smluuxu nahým platnosti dncm podpisu poslu-dní amluxní strunou.

12.9 Tum \mloum naihýui (Icinnosti /\ cřcjnúním této smlmn) \ i'cgislru smlm dlc Nikonu o rcgisii

smlm.

12.10 Tum >m|0uu1 je \_\ [101m cnu \c d\ou alcjnnpiscch \“ plum—Ní originálu. / nichýjcdcn siqinnpis

obdrží ohjcdimicl '.ijcdcn stejnopis obdrží yhoimiicl.

12.11 Smlu‘. ní struny prohlašují. 7c x'i [um smlomu přečetl). 7c ujcdnzini \' této smlmn‘é obsažená imu

jim jasná u srivumiicliui. jsou jimi mind-nu \;iýnč ai učiněna nu Idkludc jciiuh pravé u sxohndné

\ulc. \u duku/ tohoto i\i'ycni smlinní strain) připojují níže su" podpix‘}.

'
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