
KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 2079 a násl. občanského zákoniku

Číslo smlouvy prodávaj ícího:
Číslo smlouvy kupujíciho:         19/774/3062

Kupující:
Dopravní podnik města Bmap.s.
Sídlo: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Bmo, Doručovací číslo: 65646
Zapsána: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Bmě, oddíl 8., vložka 2463
0soba oprávněná k podpisu smlouvy: I
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontáktní osoba ve věcech technických: I

IČO: 25508881

DIČ: CZ2550888l

Společnostje plátcem DPH

(dále jen ,hpuj ící")

Prodávající:
VELTEX JG s.ro.
Sídlo: Velehrad, Salašská 63
Zapsána: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Bmě, oddíl C., vložka 40664
0soba oprávněná k podpisu smlouvy:  
Kontáktní osoba ve věcech smluvních a technických:

IČO: 26258641

DIČ: CZ 26258641

Společnost je/riení plátcem DPH

(dále jen „prodávti ící?

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli smlouvu následujícmo znění:
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KUPNi SMLOUVA
uzavFené podle § 2079 a nésl. obéanského zékom’ku

Cislo smlouvy prodévajiciho:
Cislo smlouvy kupujiciho: 19/774/3062

Kupujici:
Dopravni podnik mésta Brna,a.s.
Sidlo: Hlinky 64/151, Pisérky, 603 00 Brno, Doruéovaci éislo: 65646
Zapséna: v obchodnim rejstfiku Krajského soudu v Bmé, oddil B., vloika 2463
Osoba oprévnéné k podpisu smlouvy:
Kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

Kontaktni osoba ve vécech technickych:

1630: 25508881
DIC: CZ25508881

Spoleénostje plétcem DPH
(déle jen ,,kupujici“)

Prodévajici:
VELTEX JG s.r.o.
Sidlo: Velehrad, Sala§ské 63
Zapséna: v obchodnim rejstfiku Krajského soudu v Bmé, oddil C., vloika 40664
Osoba oprévnéné k podpisu smlouvy:
Kontaktni osoba ve vécech smluvnich a technicch:

1630: 26258641
DIC; CZ 26258641

Spoleénostje/aeni plétcem DPH
(délejen ”prodévajl’ci“)

niie uvedeného dne, mésice a roku uzavfeli smlouvu nésledujiciho znéni:
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Předmět a účel sm]ouvy
1.     Zbožím dodávaným na základě této smlouvy jsou společenské košile dle předloženého vzoru a

v množství dle technické specifikace uvedené v příloze č.  1  této smlouvy, která je její nedílnou
součástí.

H.
Kupní cena

1.     Prodávající a kupující se dohodli, že kupní cenaje stanovena ve výši 99 945 Kč (slovy: devadesát
devět tisíc devět set čtyřicet pět korun českých) bez DPH za celý předmět smlouvy.

2.     K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.
3.     Výše  stanovená  kupní  cena je  cena  pevná,  maximální  a  obsahuje  veškeré  související  náklady

prodávajícmo spQjené  s plněním  dle této  smlouvy (např.  doprava,  baleni a manipulace v místě
plnění).

m.
Způsob, doba a místo plnění

1.     Prodávajícíje povinen odevzdat smluvené zboží nejpozději v temínu do 60 kalendářních dnů od
účinnosti smlouvy.

2.     Zboží bude odevzdáno převzetím kupujícím v areálu kupujícmo na adrese Hviezdoslavova  la,
Bmo.

3.     Kupující nabude vlastnické právo ke zbožíjeho převzetím.

IV.
Platební podmínky

1.     Kupující zaplatí kupní cenu na základě fáktury (daňového dokladu), kterou prodávající vystaví a
zašle kupujícímu nejpozději do 5 pracovních dnů po odevzdání zboží.

2.     Splatnost  fáktuTy  je  30  dnů  od  jejmo  vystavení.  Kupující  je  povinen  za  fákturu  zaplatit
bežhotovostním převodem na účet prodávaj ícmo, který je uvedený na fáktuře (daňovém dokladu).
Povinnost kupujícího uhradit prodávajícímu cenu se považuje za splněnou dnem odepsání platby
z účtu.

3.     Adresa pro doručení fákturyje sídlo kupujíciho.
4.     Faktura  kromě  náležitostí  daňového  dokladu  v souladu  se  zákonem  č.  235/2004  Sb.,  o  dami

z přidané  hodnoty,  v platném  znění,  bude  dále  obsahovat  číslo  smlouvy,  číslo  objednávky  a
bankovní spQjení prodávaj ícmo.

5.     Pokud  fáktura  nebude  obsahovat  některou  z požadovaných  náležitostí  anebo  bude  obsahovat
nesprávné  cenové  údaje,  může  být  kupujícím  vrácena  prodávajícímu  do  data  splatnosti.  V
takovém přl'padě nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené fáktury zpět kupuj ícímu.

6.     Prodávající se zavazuje, že pokud nastanou najeho straně skutečnosti uvedené v §  109 zákona č.
235/2004   Sb.,   o   dani   z přidané   hodnoty   ozmámí   neprodleně   tuto   skutečnost   kupujícímu.
Zhotovitel je oprávněn  v návaznosti  na toto  ozmámení  postupovat v souladu  s  §  109a).  Pokud
kupující uhradí na základě obdržených infomací daň na depozitní účet prodávajíciho vedeného u
místně příslušného finančnmo úřadu, dochází ke snížení pohledávky prodávajícího za kupujícím
o přl'slušnou částku daně a prodávající tak není oprávněn po kupujícím požadovat uhrazení této
částky.

7.     Prodávající prohlašuje,  že číslo jím uvedeného bankovnmo  spojení,  na které  se  bude provádět
bezhotovostní úhrada za předmět plnění, je evidováno v souladu s § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty v registru plátců.
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I.
Pi‘edmét a I'léel smlouvy

Zboiim dodévanym na Zékladé této smlouvy jsou spoleéenské ko§ile dle pfedloieného vzoru a
v mnoistvi dle technické specifikace uvedené v pfiloze 6. 1 této smlouvy, které je jeji nedilnou
souéésti.

\

II.
Kupni cena

Prodévajici a kupujici se dohodli, ie kupni cenaje stanovena ve vy§i 99 945 Ké (slovy: devadesét
devét tisic devét set étyficet pét korun éesch) bez DPH za cely pfedmét smlouvy.
K cené bude pfipoétena DPH v zékonné vyéi.
V51§e stanovené kupni cena je cena pevné, maximélni a obsahuje veékeré souvisejici néklady
prodévajiciho spojene’ s plném’m dle této smlouvy (napf'. doprava, baleni a manipulace v misté
plném’).

III.
Zpfisob, doba a misto plnéni

Prodévajici je povinen odevzdat smluvene’ zboii nejpozdéji v terminu do 60 kalendéfnich dnfi 0d
fiéinnosti smlouvy.
Zboii bude odevzdéno pievzetim kupujicim v areélu kupujiciho na adrese Hviezdoslavova 1a,
Brno.
Kupujici nabude vlastnické prévo ke zboii jeho pfevzetim.

IV.
Platebni podminky

Kupujici zaplati kupm’ cenu na zékladé faktury (dafiového dokladu), kterou prodévajici vystavi a
za§le kupujicimu nejpozdéji do 5 pracovnich dnfi po odevzdém’ zboZi.
Splatnost faktury je 30 dnfi od jejiho vystaveni. Kupujici je povinen za fakturu zaplatit
bezhotovostnim pfevodem na I'Jéet prodévajiciho, kteryje uvedeny na faktufe (dafiovém dokladu).
Povinnost kupujiciho uhradit prodévajicimu cenu se povaiuje 2a splnénou dnem odepséni platby
z fiétu.
Adresa pro doruéeni fakturyje sidlo kupujiciho.
Faktura kromé néleiitosti dar'lového dokladu vsouladu se zékonem é. 235/2004 Sb., 0 dani
zpfidané hodnoty, v platném znéni, bude déle obsahovat éislo smlouvy, éislo objednévky a
bankovni spojem’ prodévajiciho.

Pokud faktura nebude obsahovat nékterou zpoiadovanych néleiitosti anebo bude obsahovat
nesprévné cenove’ fidaje, mfiie b3'rt kupujicim vrécena prodévajicimu do data splatnosti. V
takovém pFipadé nové lhi’lta splatnosti zaéne béiet doruéem’m opravené faktury zpét kupujicimu.

Prodévajici se zavazuje, ie pokud nastanou na jeho strané skuteénosti uvedené v § 109 zékona é.
235/2004 Sb., 0 dani z pfidané hodnoty oznémi neprodlené tuto skuteénost kupujicimu.
Zhotovitel je oprévnén v névaznosti na toto oznémeni postupovat v souladu 3 § 109a). Pokud
kupujici uhradi na zékladé obdrienych infonnaci dafi na depozitni fiéet prodévajiciho vedeného u
mistné pfisluéne'ho finaném’ho fifadu, dochézi ke sniiem’ pohledévky prodéwajiciho za kupujicim
o pfislu§nou ééstku dané a prodévajici tak neni oprévnén p0 kupujl’cim poiadovat uhrazeni této
ééstky.

Prodévajici prohla§uje, is éislo jim uvedene’ho bankovniho spojeni, na které se bude provédét
bezhotovostm’ l'Jhrada 2a pfedmét plném’, je evidovéno v souladu 5 § 96 zékona é. 235/2004 Sb., 0
dani z pfidané hodnoty v registru plétcfi.
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V.
Odpovědtiost prodávajícího za vady zboží

1.     Prodávající poskytvje kupujícímu záruku na dodané zboží v délce 24 měsíců od jeho odevzdání
kupujícímu.

2.     Pokud  dojde ke  zjištění vad v  průběhu  záruční doby, je  kupující oprávněn tyto  vady  oznámit

prodávajícímu (reklamovat) bez zbytečného odkladu poté, kdy vady zjistil. Reklamace musí mít
písemnou fomu a musí v ní být uvedeno, jakým způsobem se vady projevují. Součástí reklamace
bude rovněž volba kupuj ícflio, jakým způsobem má být vada odstraněna.

3.     Prodávající je  povinen  bez zbytečného  odkladu nejpozději  však do  30 pracovních  dnů,  co  mu
bude  doručena  reklamace  vad  kupujícmo,  se  k této  reklamaci  písemně  vyjádřit.  V  písemném
vyjádření prodávající uvede, zda vady uznává či nikoli a zjakého důvodu.

4.     V případě  uznání  vad  ze  strany  prodávajícmo je  prodávající  povinen  současně  s vyjádřením,
nejpozději  však  do  30  pracovních  dnů  ode  dne  doručení  vyjádření  kupujícímu  dodat  nové  či
chybějící zboží,  opravit vadu zboží,  poskytnout kupujícímu pfiměřenou slevu z kupní ceny dle
volby kupuj íciho provedenou dle občamského zákoniku.

5.     Po dobu, po níž nemohl kupující zboží užívat z důvodu na straně prodávajícmo, nenese kupující
nebezpečí škody na zboží.

VI.
SmLuvní sankce

1.     V případě,  že  kupující  bude  v prodlení  se  zaplacením  kupní  ceny,  je  prodávající  oprávněn

požadovat úhradu úroků z prodlení ve výši 0,02 % za každý den prodlení z nezaplacené částky
f:mry.

2.     V  případě  prodlení  prodávajíciho  s odevzdáním  zboží  či  s vyřízením  reklamace  je  kupující
oprávněn   požadovat  zaplacení   smluvní   pokuty   ve   výši   0,02   %   zceny   nedodaného   nebo
reklamovaného zboží za každý den prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím skutečn]h
uhrazením, není dotčen nárok kupujícmo na náhradu škody v částce převyšující smluvní pokutu.

3.     V případě, že nesplněním závazku vyplývajícího z této smlouvy vmikne smluvní straně škoda,je
tato strana oprávněna požadovat náhradu škody ve výši převyšující sjednanou smluvní pokutu.

VII.
Ukončení sm]uvního vztahu

1.    Ukončením  smluvnmo  vztahu  není  dotčeno  právo  na  zaplacení  smluvní  pokuty  a  na  náhradu
škody.

"1.
Ostatní sm]uvní ujednání

1.    Prodávající podpisem této smlouvy bere na vědomí, že kupujícíje povinným subjektem v souladu
se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přl'stupu k informacím (dálejen „zákon") a v souladu a
za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. infomace v ní obsažené nebo
z ní  vyplývající  zveřejnit.  Infomace,  které  je  povinen  kupující  zweřejnit,  se  nepovažují  za
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoniku ani
za  důvěmý  údaj   nebo  sdělení  ve  smyslu  ustanovení  §   1730  odst.  2  občanského  zákoniku.
Podpisem této smlouvy dále bere prodávající na vědomí, že smlouva bude zweřejněna na Portálu
veřejné správy v Regism smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registm smluv).

2.    Prodávající  i  kupující jsou  povinni  zachovávat  mlčenlivost  o  všech  skutečnostech,  o  nichž  se
dozvěděli  pfi  výkonu  sjednané  činnosti  a které  v zájmu  správce osobních  údajů  nelze  sdělovat

jiným osobám.
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chybějící zboží,  opravit vadu zboží,  poskytnout kupujícímu pfiměřenou slevu z kupní ceny dle
volby kupuj íciho provedenou dle občamského zákoniku.

5.     Po dobu, po níž nemohl kupující zboží užívat z důvodu na straně prodávajícmo, nenese kupující
nebezpečí škody na zboží.

VI.
SmLuvní sankce

1.     V případě,  že  kupující  bude  v prodlení  se  zaplacením  kupní  ceny,  je  prodávající  oprávněn

požadovat úhradu úroků z prodlení ve výši 0,02 % za každý den prodlení z nezaplacené částky
f:mry.

2.     V  případě  prodlení  prodávajíciho  s odevzdáním  zboží  či  s vyřízením  reklamace  je  kupující
oprávněn   požadovat  zaplacení   smluvní   pokuty   ve   výši   0,02   %   zceny   nedodaného   nebo
reklamovaného zboží za každý den prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím skutečn]h
uhrazením, není dotčen nárok kupujícmo na náhradu škody v částce převyšující smluvní pokutu.

3.     V případě, že nesplněním závazku vyplývajícího z této smlouvy vmikne smluvní straně škoda,je
tato strana oprávněna požadovat náhradu škody ve výši převyšující sjednanou smluvní pokutu.

VII.
Ukončení sm]uvního vztahu

1.    Ukončením  smluvnmo  vztahu  není  dotčeno  právo  na  zaplacení  smluvní  pokuty  a  na  náhradu
škody.

"1.
Ostatní sm]uvní ujednání

1.    Prodávající podpisem této smlouvy bere na vědomí, že kupujícíje povinným subjektem v souladu
se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přl'stupu k informacím (dálejen „zákon") a v souladu a
za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. infomace v ní obsažené nebo
z ní  vyplývající  zveřejnit.  Infomace,  které  je  povinen  kupující  zweřejnit,  se  nepovažují  za
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoniku ani
za  důvěmý  údaj   nebo  sdělení  ve  smyslu  ustanovení  §   1730  odst.  2  občanského  zákoniku.
Podpisem této smlouvy dále bere prodávající na vědomí, že smlouva bude zweřejněna na Portálu
veřejné správy v Regism smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registm smluv).

2.    Prodávající  i  kupující jsou  povinni  zachovávat  mlčenlivost  o  všech  skutečnostech,  o  nichž  se
dozvěděli  pfi  výkonu  sjednané  činnosti  a které  v zájmu  správce osobních  údajů  nelze  sdělovat

jiným osobám.
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V.
Odpovédnost prodévajiciho za vady zboii

Prodévajici poskytuje kupujicimu zéruku na dodané zboii v délce 24 mésicfi 0d jeho odevzdéni
kupujl'cimu.
Pokud dojde ke zjiéténi vad v prfibéhu zéruéni doby, je kupujici oprévnén tyto vady oznémit
prodévajicimu (reklamovat) bez zbyteéného odkladu poté, kdy vady zjistil. Reklamace musi mit
pisemnou formu a musi v n1 byt uveden0,jak)7m zpfisobem se vady projevuji. Souéésti reklamace
bude rovnéi volba kupujiciho, jakYm zpfisobem mé bYt vada odstranéna.
Prodévajici je povinen bez zbyteéného odkladu nejpozdéji v§ak do 30 pracovm’ch dnfi, c0 mu
bude doruéena reklamace vad kupujiciho, se k te’to reklamaci pisemné vyjédfit. V pisemném
vyjédfem' prodévajl’ci uvede, zda vady uznévé éi nikoli a zjakého dfivodu.
V pfipadé uznéni vad ze strany prodévajiciho je prodévajici povinen souéasné svyjédfenim,
nejpozdéji v§ak do 30 pracovm’ch dnfi ode dne doruéeni vyjédfeni kupujicimu dodat nové éi
chybéjici zboii, opravit vadu zboii, poskytnout kupujicimu pfiméfenou slevu z kupni ceny dle
volby kupujiciho provedenou dle obéanského zékoniku.
P0 dobu, p0 m’i nemohl kupujici zboii uiivat z dfivodu na strané prodévajiciho, nenese kupujici
nebezpeéi §kody na zboii.

VI.
Smluvni sankce

V pfipadé, ie kupujl’ci bude v prodlem’ se zaplacenim kupm’ ceny, je prodévajici oprévnén
poiadovat Ohradu L’Jrokfi z prodlem’ ve vy§i 0,02 % za kaidy den prodleni z nezaplacene’ ééstky
faktury.
V pfipadé prodleni prodévajiciho s odevzdénim zboii éi s vyfizenim reklamace je kupujici
oprévnén poiadovat zaplacem’ smluvni pokuty ve vyéi 0,02 % z ceny nedodaného nebo
reklamovaného zboii za kaidy den prodlem’. Ujedném’m o smluvni pokuté, ani jejim skuteénym
uhrazenim, neni dotéen nérok kupujl’ciho na néhradu §kody v ééstce pfevy§ujici smluvni pokutu.
V pfipadé, ie nesplnénim zévazku vyplvajiciho z této smlouvy vznikne smluvni strané §koda, je
tato strana oprévnéna poiadovat néhradu ékody ve vy§i pfevy§ujici sjednanou smluvni pokutu.

VII.
Ukonéeni smluvniho vztahu

Ukonéenim smluvniho vztahu neni dotéeno prévo na zaplacem’ smluvni pokuty a na néhradu
ékody.

VIII.
Ostatni smluvni ujednéni

Prodévajici podpisem této smlouvy bere na védomi, 26 kupujl'cl'je povinnym subjektem v souladu
se zékonem 15. 106/1999 8b., 0 svobodném pfistupu k informacim (délejen ,,zékon“) a v souladu a
23 podminek stanovenych v zékoné je povinen tuto smlouvu, ph’p. informace v m obsaiené nebo
z ni vyplyvajici zvefejnit. Informace, které je povinen kupujici zveFejnit, se nepovaiuji 2a
obchodni tajemstvi ve smyslu ustanovem’ § 504 zékona 6. 89/2012 Sb., obéanského zékoniku ani
za dfivémy L'ldaj nebo sdélem’ ve smyslu ustanovem’ § 1730 odst. 2 obéanského zékoniku.
Podpisem této smlouvy déle bere prodévajici na védomi, ie smlouva bude zvefejnéna na Portélu
vefejné sprévy v Registru smluv podle zékona é. 340/2015 Sb., 0 zv1é§tnich podminkéch fiéinnosti
nékterSIch smluv, uvefejfiovéni téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv).
Prodévajici i kupujici jsou povinni zachovévat mléenlivost 0 v§ech skuteénostech, 0 nichi se
dozvédéli pfi vykonu sjednané éinnosti a které v 221i sprévce osobnich L'Idajfi nelze sdélovat
jinym osobém.
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3.    Prodávající i kupující jsou povinni zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu oprávněný
zájmů  prodávajícmo  či  kupujícmo  se  zájmy  osobními,  zejména  nebudou  zneužívat  infomací
nabytýchvsouvislostisvýkonemsjednanéčinnostiveprospěchvlastníčiněkohojiného.

4.    Prodávající  i  kupující  se  dále  zavazují  nakládat  s  osobními  údaji  subjektů  údajů,  zejména
zaměstnanců,obchodníchpartnerůazákazniků,jakožsosobnímiúdajijinýchtřetíchosob,snimiž

přijdou  do  styku,  plně  v  souladu  s obecným  nařízením  o  ochraně  osobních  údajů  (nařízení
Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  2016/679)  v platném  znění.  Prodávající  i  kupující jsou
zejména povimi zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, dále pak zajistit vhodným způsobem
bezpečnostní,  technická a organizační  opatření  dle  článku  32  0becného  nařízení.  Prodávající  i
kupující jsou  dále  povimi  okamžitě  si  vzájemně  sdělit jakékoliv  podezření  z  nedostatečného
zajištění osobních údajů nebo podezření z neoprávněného využití osobních údajů neoprávněnou
osobou.

5.    Prodávající i kupující jsou povinni na požádání spolupracovat s dozorovým úřadem při plnění jeho
úkolů.

6.    Jakékoliv  porušení  povinnosti  ochrany  osobních  údajů  bude  považováno  za  porušení  smlouvy.
Kupující plně odpovídá prodávajícímu za škodu, kterou by mohl způsobit zaviněným porušením
této  povinnosti.  Prodávající  plně  odpovídá  kupujícímu  za  škodu,  kterou  by  mohl  způsobit
zaviněným porušením této povinnosti.

7.    Povinnost ochrany osobních údajů a mlčenlivosti trvá i po skončení smluvnmo vztahu.

IX.
Závěreěná ustanoveDí

1.    Pokud  nebylo  v  této  smlouvě  ujednáno jinak,  řídí  se  právní  poměry  účastniků,  příslušnými
ustanoveními občanského zákoniku.

2.    Změna  nebo  doplnění  této  smlouvy je  možná jen  fomou  vzestupně  číslovaných  písemných
dodatků,  které  budou  platné, jen  budou-li  řádně  potvrzené  a  podepsané  oprávněnými  zástupci
obou smluvních stran.

3.    Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá
strana obdrží po jednom vyhotovení.

4.    Tato  smlouva nabývá  platnosti  podpisem  poslednmo  z  oprávněných  zástupců  obou  smluvních
stran.

5.    Smlouva  nabude  účinnosti  dnem  jejmo  uveřejnění  dle  zákona  č.  340/2015  Sb.,  o  zwláštních

podmínkáchúčinnostiněkterýchsmluv,uveřejňovánítěchtosmluvaoregistmsmluv.
6.    Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle.

Smlouvu  přeěetly,  s jejím  obsahem  souhlasí,  ujednání  obsažená  v  této  smlouvě  považují  za
ujednání odpovídající dobrým mravům a zásadám poctivého obchodnmo styku, na důkaz čehož

připQjuj í vlastnoruční podpisy.

Přl'loha č.1:       Technická specifikace a cenik
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3.    Prodávající i kupující jsou povinni zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu oprávněný
zájmů  prodávajícmo  či  kupujícmo  se  zájmy  osobními,  zejména  nebudou  zneužívat  infomací
nabytýchvsouvislostisvýkonemsjednanéčinnostiveprospěchvlastníčiněkohojiného.

4.    Prodávající  i  kupující  se  dále  zavazují  nakládat  s  osobními  údaji  subjektů  údajů,  zejména
zaměstnanců,obchodníchpartnerůazákazniků,jakožsosobnímiúdajijinýchtřetíchosob,snimiž

přijdou  do  styku,  plně  v  souladu  s obecným  nařízením  o  ochraně  osobních  údajů  (nařízení
Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  2016/679)  v platném  znění.  Prodávající  i  kupující jsou
zejména povimi zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, dále pak zajistit vhodným způsobem
bezpečnostní,  technická a organizační  opatření  dle  článku  32  0becného  nařízení.  Prodávající  i
kupující jsou  dále  povimi  okamžitě  si  vzájemně  sdělit jakékoliv  podezření  z  nedostatečného
zajištění osobních údajů nebo podezření z neoprávněného využití osobních údajů neoprávněnou
osobou.

5.    Prodávající i kupující jsou povinni na požádání spolupracovat s dozorovým úřadem při plnění jeho
úkolů.

6.    Jakékoliv  porušení  povinnosti  ochrany  osobních  údajů  bude  považováno  za  porušení  smlouvy.
Kupující plně odpovídá prodávajícímu za škodu, kterou by mohl způsobit zaviněným porušením
této  povinnosti.  Prodávající  plně  odpovídá  kupujícímu  za  škodu,  kterou  by  mohl  způsobit
zaviněným porušením této povinnosti.

7.    Povinnost ochrany osobních údajů a mlčenlivosti trvá i po skončení smluvnmo vztahu.

IX.
Závěreěná ustanoveDí

1.    Pokud  nebylo  v  této  smlouvě  ujednáno jinak,  řídí  se  právní  poměry  účastniků,  příslušnými
ustanoveními občanského zákoniku.

2.    Změna  nebo  doplnění  této  smlouvy je  možná jen  fomou  vzestupně  číslovaných  písemných
dodatků,  které  budou  platné, jen  budou-li  řádně  potvrzené  a  podepsané  oprávněnými  zástupci
obou smluvních stran.

3.    Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá
strana obdrží po jednom vyhotovení.

4.    Tato  smlouva nabývá  platnosti  podpisem  poslednmo  z  oprávněných  zástupců  obou  smluvních
stran.

5.    Smlouva  nabude  účinnosti  dnem  jejmo  uveřejnění  dle  zákona  č.  340/2015  Sb.,  o  zwláštních

podmínkáchúčinnostiněkterýchsmluv,uveřejňovánítěchtosmluvaoregistmsmluv.
6.    Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle.

Smlouvu  přeěetly,  s jejím  obsahem  souhlasí,  ujednání  obsažená  v  této  smlouvě  považují  za
ujednání odpovídající dobrým mravům a zásadám poctivého obchodnmo styku, na důkaz čehož

připQjuj í vlastnoruční podpisy.
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3. Prodévajici i kupujici jsou povinni zdriet se jednéni, které by mohlo ve'st ke stietu oprévnényN

zéjmfi prodévajiciho éi kupujiciho se Zéjmy osobnimi, zejména nebudou zneuiivat informaci ‘

nabytych v souvislosti s vykonem sjednané éinnosti ve prospéch vlastm’ éi nékohojiného.

4. Prodévajici i kupuji’ci se dale zavazuji naklédat s osobnimi Udaji subjektfi fidajfi, zejména

zaméstnancfi, obchodnich partnerfi a zékaznikfi, jakoi s osobnimi fidaji jinych tfetich osob, s nimii

piijdou d0 styku, plné v souladu sObecnYm naiizem’m o ochrané osobnich fidajfi (nafizem’

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) vplatném znéni. Prodévajici i kupujici jsou

zejména povinni zachovévat mléenlivost o téchto fidajich, déle pak zajistit vhodnym zpfisobem

bezpeénostni, technické a organizaéni opati‘eni dle élénku 32 Obecného nafizeni. Prodévajici i

kupujici jsou déle povinni okamiité si vzéjemné sdélit jakékoliv podezfeni z nedostateéného

zajiéténi osobnich l’idajfi nebo podezfeni z neoprévnéného vyuiiti osobnich fidajfi neoprévnénou

osobou.
5. Prodévajici i kupujici jsou povinni na poiédéni spolupracovat s dozorovym fifadem pfi plnéni jeho

ukolfi.
6. Jakékoliv poru§eni povinnosti ochrany osobnich fidajfl bude povaiovéno za poru§eni smlouvy.

Kupujici plné odpovidé prodévajicimu za §kodu, kterou by mohl zpfisobit zavinénym poru§enim

této povinnosti. Prodévajici plné odpovidé kupujicimu za §kodu, kterou by mohl zpfisobit

zavinénYm poruéenim této povinnosti.
7. Povinnost ochrany osobnich (Idajfi a mléenlivosti trvé i po skonéeni smluvniho vztahu.

IX.
Zévéreéné ustanoveni

l. Pokud nebylo v této smlouvé ujednéno jinak, fidi se prévni poméry Uéastnikfi, pfislu§nymi

ustanovem’mi obéanského zékom’ku.
2. Zména nebo doplnéni této smlouvy je moiné jen formou vzestupné éislovanych pisemnych

dodatkfi, které budou platné, jen budou-Ii fédné potvrzené a podepsané oprévnénymi zéstupci

obou smluvnich stran.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovem’ch, z nichi kaidé mé platnost originélu a kaidé

strana obdrii p0 jednom vyhotovem’.
4. Tato smlouva navé platnosti podpisem posledniho z oprévnénych zéstupcfi obou smluvnich

stran.
3. Smlouva nabude L’léinnosti dnem jejiho uvefejnéni dle zékona é. 340/2015 8b., 0 zvléétnich

podminkéch fiéinnosti nékterych smluv, uvefejr'iovéni téchto smluv a o registru smluv.

6. Smluvni strany prohlaéuji, ie tato smlouva byla sepséna podle jejich skuteéné a svobodné vfile.

Smlouvu pfeéetly, s jejim obsahem souhlasi, ujednéni obsaiené v této smlouvé povaiuji za

ujednéni odpovidajici dobrym mravfim a zésadém poctivého obchodniho styku, na dfikaz éehoi

pfipojuji vlastnoruéni podpisy.

Pfiloha ('3. l: Technické specifikace a cenik
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