
SERVISNÍ A MATERIÁLOVÁ SMLOUVA
Číslo smlouvy: 42535000, číslo zákazníka: Z024477000

l, ODBĚRATEL
Město Moravská Třebová
šidlo: T.G.Masaryka 29, 57100 Moravská Třebová
DlČ/lČO: CZ00277037 100277037

Korespondenčni adresa: T.G, Masaryka 29, 57100 Moravská Třebová

Odpovědná osoba: Ing. Tomáš Kolkop, starosta města

Kontaktní osoba: Ing. Marek Němec
Email:
Tel: +

ii, DODAVATEL
Koníča Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o,
Sídlo: Žarošická 13, 62800 Brno
DlČ/lČO: CZ00176150/00176150
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl
C, vložka 21999
Bankovní spojeni' 2550460107/2600 Citibank Europe

IBAN: CZ25 2600 0000 0025 5046 0107
Odpovědná osoba:

Kontaktní osoba:
Email:
Tel +

Ill. PŘEDMĚT SMLOUVY
Dodavatel se zavazuje poskytovat odběrateli servisní služby a dodávky spotřebního materiálu v rozsahu a za podmínek ujednaných v této servisní a materiálové smlouvě a
odběratel se zavazuje zaplatit za to dodavateh ujednanou cenu
a) Podmínky
Doba trvání smlouvy: 60 měsíců Frekvence plateb: zúčtovací období: čtvrtletně
Trvání smlouvy počínaje: Počáteční stav počitadel: Cb: Barva:
l Cena za kopii lvýtkk:

bezDPH SDPH
Černobílé 0,18 Kč 0,2178 KČ
Barevné 0,85 Kč 1,0285 Kč

b) Konfigurace zařizeni

Název

Základni
vybaveni

Bizhub C227 Objednací číslo: A798021
Rychlost 22 str/min černobíle i barevně.
Standardně obsahuje 2 kazety na papír (2x 500 listů), boční vstup, duplex, řadič Emperon, 2 GB RAM, HDD 250 GB,
gigabit ethernet, webový prohližeč, CMYK vývojnice a fotoválce: DVD s ovladači a návodem

c) Specifikace služeb
Smluvní strany se dohodly, že dodavatel bude poskytovat servisní služby a dodávky spotřebního materiálu pro tiskové zařizeni uvedené v odst Ill. Předmět smlouvy b)
Konfigurace zařízeni.
Základni doba reakce je 16 hodin a to v pracovních dnech od 8:00-16:00 hod. Pokud je smluvně sjednána jiná doba reakce, řidl se doba reakce dle tohoto mdividuálniho
ujednáni, které je nedílnou součásti této smlouvy. V případě, že je součásti dodávky SW řešeni, pIati pro servisní služby SW řešeni smluvní podminky uvedené v
samostatné příloze této smlouvy.

Objednané služby periodické:
:Čklo$lllžby Názov

#SMEPROCHTTPS ePRO Comfort (HTTPS)
Celkem za periodické služby

lV PLATEBNÍ PODMINKY

Periodické služby (měsíčně)

MnožsNI Cena za jednotku

2

Cena celkem

Stránkový paušál (měsíčně) Periodické platby celkem (rMsičně) JednoľázDvé platby celkem

Způsob platby Platba bankovním převodem
Splatnost jednorázových plateb. 10 dnů
Všechny uvedené ceny na smlouvě jsou bez DPH, není-h uvedeno jinak Kupujici je povinen zaplatit k cenám rovněž DPH v aktuálni sazbě
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MÍSTO UMĹSTĚNÍI REALIZACE SLUŽEB, ODPOVĚDNÉ KONTAKTNÍ OSOBY

a) Místo umístěni ňnstalace zařízeni
Název: Město Moravská Třebová
Ulice, č.p.: úl. Olomoucká 2
Město: Moravská Třebová, 571 00

Umístěni l Kancelář:

b) Odpovědná kontaktní osoba odběratele k zařízeni
Za poskytnuti údajů o technických podmínkách instalace a provozu zařízeni za odběratele odpovídá'
jméno: Ing. Marek Němec
Telefon:
Email:

c) Odpovědná osoba odběratele za aphkaci CCON
jméno: Ing. Mack Němec
Telefon:
Email:

VI. ZÁVĚREČNÉ PROHLÁŠENÍ A PODPISY
- Práva a povinnosti stran se řidl touto smlouvou, k ni připojenými obchodními podmínkami a dalšími přiloham, na které se smlouva nebo obchodní podmínky odvolávají.
Strany prohlašuji, že se seznámily se smlouvou, obchodními podmínkami a dalšími přibhami, ke kterým nemají Žádné výhrady a na důkaz jejich akceptace připojuji osoby
oprávněné za strany jednat své vlastnoručni podpisy. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněni v registru smluv
(§ 6 zák. č 340/2015 Sb.). Smluvni strany s přihlédnutim k uveřejněni prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuji za obchodní tajemství ve smyslu
ustanoveni § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Uveřejněni smlouvy prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská
Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Právni jednání, které je předmětem této smlouvy, bylo schváleno usnesením Rady města Moravská Třebová č.
914/R/300919 na zasedání dne 30.09.2019 nadpolovični většinou hlasŮ všech členů rady města.

, Kv- TE ne ,,, 'Ĺ/7

Ing. Tomáš Kolkop - starosta města
Město Moravská Třebová

: 1a,'^js" ,,, 9 go 'biq

Konica Minolta Business Sdutions Czech. spol, s7

KOK'C4 4MBLTA BJ1ĹINESS

m= S()LUT'0idS CZECH, spol. s lo..'EwäĹa Mno (IB)~ Zä'C'ŠfCŕá 13, 628 00
Konim M|NO| T, D'C: (ZOQI 76150

533 315111
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Obchodni podmínky SERVISNÍ A MATERIÁLOVÁ SMLOUVA

Obecná ustanoveni
r.1 Tyto obehoch podmínky (dále jen "OP") upravuji smluvní vztahy mezi obchodní spdečnosti Koníča Minolta Business
Solu6ons Czech spol s lo. se šidlem Zarošidá 13. 628 00 Brno, lČ 00176150 (dále jen "dodavatel") a odběratelem ze
SERVISNÍ a MATERIÁLOVÉ SMLOUVY (dále jen "smlouva"), ke které jsou připojeny.
1 2 Práva a povmnost stran pň p1Nni závazků vzn%ých ze smlouvy se řidl obsahem sMouvy, OP a ddšich příloh a
dokumentů, na které se smbuva nebo OP odvdáviýi.
1 3 SUany prohlašuji že OP v tomto zném obdrždy a s těmito se seznámily před podpisem smlouvy

2 Práva a povmnosti dodavatele
2.1 Dodavatel se zavazuje zají© servis zařízeni specřňkovaného ve smlouvě. kterým se rozumí zejména jeho údržba a
opravy včetně dodávky náhradních dílů a däe služby. kterými se rozumí zejména dodávky spoUěbniho materiäu v rozsahu
odpovidajicim počtu vý1isků dohodnutému ve srMouvě nebo uhrazených při vyrovnaní Předmětem smlouvy není
pDskytován| rozmnožovacích služeb ve smyslu Autorského zákona.
2.2 Dodavatel je op'ávněn určit terminy dodávek materiálu odběrateli v závisbs6 na dohodnutém minimämm počtu vytisků
uvedeném ve smbwě a s ohledem na mmimálm manipdačni množstw (naor u papiru A4 je 2500 listů) Na dodávky
materiäu se nevztahuji doby reakce a dostupnost scn1$u specifikované ve smlouvé
2.3 Dodavatel má právo odmttnmt provedeni servisních výkonů jestliže umistém zařízeni specWkovane v předmětu
sMouvy provedeni těchto výkonů znemožňuje.
2.4 Dodavatel neodpovídá za škodu ani ušlý zisk, která odbérateh nebo jem právnimu nástupci vznikla zejména
pŮsobemm vyšší moci, zvýšením provozmch nákladů, přerušením provozu. ztrátw výkonu zařízeni specifkovaném v
předmětu smlouvy a dalších podobných příčin, které dodavatel nezavinil. Odběratel není oprávněn požadovat od
dodavatele ani náhradu spotřebního mMeriálu včetně papiru.
2 5 Dodavatel poskytuje odbérateh záruku na předmět smlouvy v sodadu se zákonnými záručním podmmkani, není-k ve
smOuvě dohodríut0 jinak

3. Práva a povinnos6 odběratele
3 1 Odběratel se zavazuje předem písemně dodavatele upozornit na změnu v umistěni zaňzeni specifikovaného v
předmětu snowy Případné náklady spojené se změnou stanovšté a novou instalaci hradí odbératd Dýde-li k závadám
při přemístěni bez technického zajištěni (součinnosU) pracovníka dodavatele jdou náklady na odsUaněni těchto závad k
tíži odběratele
3 2 Odběratel se zavazuje pň provozu zdizeni speáfikovaném v předrNtu snowy používat výhradně ckxlavatekm
poskytnuté spotřební materäy (např. tonery, fotoväce. apod ) a dodavatekm poskytnutý nebo doporučeny papír.
Dodavatelem poskytnutý spotřebni materiä, případné papír, jehož cena je zahrnuta v celkové ceně za skanu, je odběratd
oprávněn používat pouze na zařízeni, na které sevztahuje tato smlouva. PoUtím $potřebniho mateňálu v zařízeni
přechází jeho v|astn|ctvi na odbératele. Odbératd se zavazuje zaýis6t plněni povinnosů vyplývajicich ze zákona č.
185/2001 Sb q odpadech a o někuých zákonů ve znění pozdéjšich předpisů, pokud není ve smlouvě výslovné
dohodnuta sluZba zpětného odběru použitých materiäů Materiál dodaný a dosud nepoužitý nad rámec smÁUveném
množství je až do jeho zaplaceni nebo vráceni maje&em dodavatele a podléhá vyúCtovám dák specifikovaném v čásů
Cena a platební podmínky těchto OP Dodávky spotřebního materiäu pro finišovaci zařízeni (např. sponky. lepidlo....) jsou
nad rárrec uzavřené smlouvy a ©sou zahmuty v ceně uvedené na sňouvé, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak Tento
spotřebm matena je nutno oSednat zvlášť' a bude fakturován v cenách dle platného ceníku dodavatele
3 3 Odběratel se zavazuje umožnit pracovníkům dodavatele v rámci pracovni doby specWkovaN ve smlouvě přistup k
zařízeni specilikovanem v předmětu smlouvy za Účelem servisních zásahů a ověřeni jeho technického stavu.
3 4 Poskytnuti služeb nebo zboží které ne!solj předmětem této smlowy nebo jsou nad rámec této smlouvy (např
provedeni servisních prací rNmo dobu uvedenou ve sMouvě). se zavazuje odběratM dohodnout s dodavatelem předem a
uhradit jejich cenu dk platného ceníku dodavatele
3.5 Odběratel odpowdá za škody na svěřeném zaňzeni v majetku odbětatele po$kytnutgm za účelem p1Nni sMouvy
(např. modemy vC. SIM karet čtečky apod.). Po skorčeni smlouvy je odběratel poánen vrátit předmět smlouvy ve stavu,
v jakém jej převzal s pňhlédnubm k obvyklému opotřebeni
3 6 Obě smluvni strany se dohodly. Ze objednávky může odběratel zadávat prostřednictvim mternetové aplikace cCON
Objednavky zadané v rámci ťt0 aplikace mají charakter standardní písemně objednávky Pňstup do aplikace je
zabezpečen jedmečnym ubvatelskym jNnem (login) a heslem Odběratel je povinen tyto Udáe chránit a je odpovědný za
jejich zneužiti.
3 7 Odběratel se zavazuje předat dodavateh stavy počitadel zäzem pro potřeby vyučtôváni zhotoveného počtu výtisků
formou internemvé aplikace cCON. případně jiným dohodnutým způsobem.

4 Cena a platebm podmínky
4 1 Cena
4.1.1 Odbéra® se zavazuje z@ldit za poskytnuté služby (včetN služeb jednorázových) uvedené ve smbwě dohodnuté
sňuvni ceny. Odběratel se zavazuje z®ldit i za veškeré služby stanovené ve srMouvě, které bude čerpat i po uplynub
doby trvání srNouvy
4.1.2 Dodavatd je oprávněn Účtovat k ceně pravnimi předpisy stanovené poplatky (např poplatek za recyklaa
elekUo1echmckého odpadu. autorský poplatek) a daně. Dodavatel je náskdné povinen ugistit těmito předpisy stanovené
povinnosti (např. recyklaci elektrotechnického odpadu)
4 1 3 Dodavatel a odběratel se dohodli, Ze clodavata je kaZdcxcčně oprávněn jednostranné bez dohody sUan uprawt vyS
ujednaných cen o procento (xjpovidalicl kladnému procentu miry inflace vyjádřené přinůstkem prúmémé% ročního indexu
spoUeNtelských cen vyhlášené českým statistickým úřadem za předchozí kakndářni rok, a to vždy s účinnosŮ od prvního
mésice nás|eduj|ciho po mésici, v němž bude takové vyhlášeni oficiálně učiněno Ceny zvýšené z důvodu inflace se
povazuji za ujednané ceny
4.1 4 Dodavatel a odbératd se dohodli. Ze dodavatel je Oprávněn zvýšit cenu dodávky P%jru na základě vyvqe Uhu s
kancelářským p®irem. pňčemz je povinen odběratele Upozocnrt dopisem či emailem v předstihu despoň 1 měsíce před
spMtnosů dalšuiž upravené platby dle smľowy. V této lhůtě je odběratM oprávněn odmitnout dodavky papiru óoporučeným
dopisem a dodávka papiru konči dnem, od kterého rNa nastat změna ceny. Od tohoto dne pIati za jinak nezměněných
podmínek. ze v případě sMuv. kde je cena papiru zahrnuta v celkové ceně za sbanu, je cena vybsku ponížena o cenu
óodávky papiru Dodavatel vystavi a zašle odběrateli nový spl&ový kalendář, je-li součásti smouvy Dodavatd může
změnit ceny i z jtnych. neZ ve scNouvě specilikovaných důvodů. a v tomto případě je povinen odběratele Upozornit
dopo(ljčenym dopisem v p/edsbhu alespoň 1 Nsíce před splatnosti další již upravené platby dle smlouvy a odběratel je
oprávněn smlowU do terminu splatnosti další již upravené platby dle snowy doporučeným dopisem vypovědět a smlouva
konči dnem, od kterého Mia naťať změna ceny Pokud odběratel sN0uvu nevypoví. má se za to. že změnu ceny
akceptuje
4 2 Matba
4 2.1 Strany se dohodly, Ze minimám počet výtisků provedený odběratelem za ľTĚSĹC, bude činit počet uvedený ve
smlotjvě. Poplatek v této výši je nNnimänim měsičnim poplatkem, který se zavazuje odběratel zaplatit i v případě
nenaplněni minimäniho počtu vý6$ků
4.2 2 Zučtovacim obdobim se rozumí kalendářní čtmeů, není-h dohodnuto jinak Ke konci tohoto období má Dodavatel
pravo vyúčtovat Odběrateli ČáSKU, 0dpovi&ýici rozdilu mezi skutečně zhotoveným počtem vý6sků a srNuvnim ouemem
vybsků za zúčbvaci období, samostatným daňovým dokladem, Podkladem pro stanoveni rozdilu je odečet stavu poätadel
na zařízeni ke konci zÚčtnvaciho období. Překroči-li v daném zUčtovaam období počet vyhotnvených skenů 300 sX/Nsic,
je Dodavatel oprávněn vyúčtovat odběrateli částku odpovidaic| počtu skenů provedených odbératdem nad tento linNt na
zařízeni v daném zÚčtovacím období za cenu 0,05 Kč/sken, není-h ve smlouvě ujednáno jinak. Podkladem pro stanoveni
počtu vyhotovených skenů je odečet stavu počitadla skenů na zařizem. Odběratel je povinen nahlásit Dodavateli
stanovenou formou stavy počitadel na zařízeni v teminech stanovených ve sřdouvé Za datum uskutečněm zdanďelného
plněni je stanoveno datum vystaveni pňslušné factury/daňového dokladu. a to %později 15. pracovni den. následujlci po
provedeni odečtu Pro případ ukorčeni smbuvy může být tato částka vyučtnvána společné s poplatkem za posIedm
období. Spotřebu dodaného mateňálu nad rámec vyučlwaných výtisků dle stavu počitadel na zdizeni je Dodavatel
oprávněn kdykoliv v průběhu smlouvy nebo po jgim skoNem odděleN vyúčtovat za ceny dk platného ceníku pro
vyičtováni se předpokladá u kancdářškych zařízeni průNrne pok'yti vytjsku tonerem 6°6 u produkčních zaňzeni 10% (v
případě barevných vytisků platl pro každou z barev)

4.2.3 Formáty větší než a4 se počitaýi jako dva vytjsky/kop|e/skeny A4. fOrmáty menši než A4 se poč|tajl jáo jeden
vý6skjkopie/sken a4. Oboustranný vý1isk/kopie/sken se počitá jako dva jednosvanne vý6skykopie/skeny stejného
fôrmáhj. vý6sky/kopie/skeny v režimu dlouhý formát se účtuji dle délky jako %b|ižš| vyšší násobek šířky fOrmátu A4
Pro prochkčni sboje je tento dlouhý fOrmát Účtován jako 4x A4. Průjezdem se rozumí jednostranný výtisk bez ohledu
na jeho hormát (nma nastaeni zaňzeni v režimu dbuhý formát takový výtisk se počítá jako 3 průjezdy) Do počtu
skutečně provedených výbsků se pro Účely zúčtováni neupo¢ltávdi tzv. záseky p®iřú dle počitadla, pokud je
zařizeni takovýrmo počitadlem vybaveno a výtisky zhotovené pň opravě zařizeni servisním technikem dodavMe.
4.2 4 V případě neposkytnuti aktuäniho stavu počitadla ze šVany 0dběratele je dodavatel oprávněn realizovat srMuvni
vyrovnáni za dané období na zäcladě průměmých přiNstků výtisků za upiyndá zÚčtovací období. Připadne rozdíly
nemohou být ze sUany odběratele předNtem reklamace
4.3 Malební podmínky
4.3.1 Odběratel je povinen hradit dohodnuté platby včas a v plné výši. Terminy jednoúivých plateb jsou stanoveny v
daňovém dokladu - splátkovém kalendáři nebo ve faktuře. Odběratel je povinen poukazovat spláůcy a jiné platby tak,
aby v den splatmsb byly k dispoäci na Účtu dodavatele Bankovní spojeni je uvedeno ve smíouvě. Odběratel je
pomeň platby iden6fikovat variabilním symbolem. který je uveden ve spW:ovém kalendáři ne% ve faktuře. Odběratel
není oprávněn piamy pozastavovat snižovat Či započítávat. Neurči-li odběratel pň plněni, na který dluh plni. má
dodavatd právo určit dluh, na m se plněni započte
4 3.2 Splatnost faktury je stanovena na 10 dni od data jejího vystaveni, pokud nem písemné dohcdnuto jinak
4.3.3 Při uzavřeni smlouvy s ujednáním o inkase plateb pňmo z Účtu odběratek, je odběratel pomeň povoIR na tom
učtu mkaso ve výši peněžité záruky (kauce), min. dvou nŇsičnich splátek nebo jedné čNrUetni Odběratel je povinen
zaýistit dostatek prostfedků na úhradu plateb inkasem v óen jejtch splatnos6, Porušen( této povmnosti se posuzuje jako
prodlení v platbě spl*y. V případě existence splatných pohledávek (včetně jejich př|s|ušen$tvi) dodavatde vŮči
odběrateli je dodavatel oprávněn provést inkaso těchto závazků. Dodavatel mni oprávněn inkasovat platby před
dabem jejich splatnosti
4 4 Prodlení a jeho důsledky
4 4.1 Prodlení s Úhradou plateb podk této smbuvy se považu)e za závažné porušeni smluvnich podmmek
4.4,2 Odběratel je povinen neodkladně dodavateli oznáNt každou skutečnost která by mohla OMOZR jeho schopnost
plnit závazky z této mouvy (konkurs, vyíovnáni, likvidace atd ).
4.4.3 Pro phpad prodleni s úhradou jakékdi platby sjednávají Wany Úroky z prodleni ve výši 0.5 'bo dluZné částky za
každý í započatý den prodleni. Úrok z prodlení je spiamý v době do 10 kalendämch dnů od doručeni výzvy k jqkh
úhradě
4.4.4 Dodavatel má právo na náhradu škody způsobené prodlením odběratele s úhradou jdekoliv platby.
4 4 5 Dodavatel má při prodleni odběratele s úhradou jakékoh platby rovněž právo na Úhradu rNnimäni výše nädadů
spojených s uplatněnm kádě pohledávky ve výši 1200 - kč za každý Úkon. Úkonem se rozumí zejrNna písemný
(lisŮnná nebo ekktmnická podoba). Wefonicky, telegraňcky, prosťedmctwm veřgňé datové sitě nebo jiný kontakt s
odNratelem Překroči-h vyše nákladů spojených s uplatnénim pohledávky čásNu 1200.- KČ za úkon. má dodavatel
právo na Úhradu nakladú v plné vyši
4.4.6 je-li odběratel v prMleni s uhradou plateb, má dodavatel pravo zastavit poskytováni služeb a dodáväc
náhradních dílů a spotřebního materiálu. a to až do doby vymvnani dlužných závazků

5 Vznik. trvání a zánik sMouvy
5 1 Smlouva je uzavřena okamžikem jejího podp|su všemi sUanami.
5 2 Po uplynuti doby, na kterou byla smlouvy uzavřena, p|áb. že sřNouva byla znovu uzavřena za podmmek
ujednaných původně, a to na dobu 1 roku. pokud před uplynuthn doby nedadá jedna svana druhé náevo, Ze po
uplynuti doby nemá zájem na ddši $polupráci.
5,3 Sňowu lze ukonČď vzájemnou psemnôu dohMou smluvnich stran. výpověď srMouvy nebo odstoupeni od
smlouvy je možné pouze z důvodů uvedených ve srrdouvě, OP nebo v zákoně Šň0UVU nelze jednostranně vypovědět
bez udáni důvodů před uplynuŮm jgi platnos6. Strany tímto vylučuji ustanovení § 2320 odst 1 zákona č. 89/2012 Sb .
občanského zákoníku. v platném znění
5.4 V případě Ukončen| smlouvy vypovědí, činí výpovědní lhůta 6 esiců a poČíná běžet prvním dnem měsíce
nás|eduj|ciho po doučeni výpovědi druhé sNuvm shaně.
5.5 SMouva zanikne splněním všech závazků, kmre z ni vzníknou
5.6 KrocN zákonem uedených důvodů má dodavatel pravo 0d$touplt od srdouvy bět pokud odbécatel.
a) je v prodlení s úhradou jakékdi platby (včetně splátkových nebo leasingových).
b) závažným zpŮsobem nebo opakované ponjšuje ustanoveni smlouvy OP. případně dalších příloh nebo dokumentů,
na které se sdouva nebo Op odvolávaji
C) ph uzaviráni smkjuvy vědomě uvedl nepravdivé Úckýe o skwečno9ech rozhodných pro její uzavřeni,
d) vstoupil do likvidace. bylo u něj zatgeňo insdverčni ňzení nebo byl u něho zaháýen výkon rozhodnub (exekuce)
a v případě, že dojde ke znčeni nebo odcizeni předmětu sMouvy Odstoupeni od snowy je uCmne okamžikem
doručeni písemného oznámení o odstoupeni druhe sbaně.
5.7 Odběratd má pravo smlowu zrušit zaplacením odstupného ve výši odpov|dajic| součtu veškerých svých
peněžitých závazků ze smlouvy (pravidelných spIätEk dk sp|átkovérK) kalendde apod ). na jejthz zaplaceni by měl
dodavatel v případě dodrženi původně sjednaně doby Vvani smlouvy nárok V takovém pňpadé se smdouva ruSi
okamhkem připsáni částky odstupÝho na Účet ®davatele.
5.8 Strany se dohodly, že odstoupi4i dodavatel od smlouvy nebo porušrli odběratel bez zaviněni dodavatele svůj
závazek seuvat v úvazkovém vztahu po celou sjednanou dobu Hánl nájmu jednosvanným ukončením sřNouvy s
výjimkou připa® uvedeného v bodě 5.7 tnhoto článku. vznikne dodavateh právo na zaplaceni smiuvní pokuty
odběratelem. Dohodnutá výše smlwni pokuty se rovná součtu všech zbývqicich pravidelných plateb dle splá&ovéh0
kakndäe splatných za období od ukorčeni smbuvy do uplymti původně sjednané doby trvání srMouvy Smlwní
pokuta je splatná do 10 kalendářnich dnů od doručeni výzvy k její úhradě. Povinnosů zaplabt smluvni pokutu není
dotčen nárek dodavatele na náhradu vzniklé ujmy
5.9 Ukončemm smbuvy není dotčena povinnost odběratele uhradit dodavateli veškeré nároky vznikk ze smkjuvy a
OP (zejNna platby, smluvní pokuty, úroky z prodlení. škodu, nem**ovou Újmu apod ). V takovém připadé je
dodavatel oprávněn provést ngpo'ději do 30 dnů od ukončeni smbuvy vyúčtovani veškerých svých nároků. pokud se
strany nedohodnou p|$emne jinak.

6. Závěrečná ustanweni
6.1 Tato smlouva a právni vztahy ji zaloZené se řidi právním řádem České reputNky. Na otázky touto smbuvou
výslovně neupravené se pouhji ustanoveni zákona č. 89/2012 Sb . občansky zakonik
6.2 Připadne změny či doplňky sMouvy včetně OP musí mit pisemmu formu a být podepsány k tomu pověřeným
zástupcem dodavatele a odbératek.
6 3 V případě, že některé ustanoveni smlouvy nebo OP je nebo se stane neŇinné, zůstavaji ostatní ujednáni Winná.
Vtakovem pňpadé se swany zavazuji nahradit ne&nné ustanoveni ustanovením jiným, účinným. které svým
obsahem a smyslem bude Qdpovidat nejlépe obsahu a smyslu ustanovem původního, neďinného.
6 4 Smluvm šVany se dohodly, že všechny spory vzniktýici z této smlouvy a v souvisbsti s ni budou rozhodovány s
konečnou platnosb u Rozhodčího soudu pň Hospodářské komoce České republiky a Agrárni kormře České repuMiky
v sudiš6 v Brné, podie jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou RozNdčiho soudu při Hospodářské
komoře České repubhky a Agrárni komoře Česke republiky
6.5 Smluvm strany se dohodly, že pro doručováni pisunnosti jsou rozhodné jgich adresy uvedene ve smlowé. Strany
si ujedndy, že písemnost se považuje za doručenou třetí pracovni den po jejím podáni k poštovni přepravě
6 6 Strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost d obsahu smlouvy. OP a Uších příloh a o důvěrných údajích nebo
sdětnich poskytnutých pň jednáních o uzavřem smbwy nebo po jejím uzavřeni a to i po zániku smlouvy do doby
neZ se takové Údaýe nebo sděkni stanou veřejnym Porušeni povinnos6 Mčenlivosb zakladá právo na náhradu škody
případně právo na vydáni získaného obohaceni
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