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eKONIC^ MINOLT/\
SERVISNÍ A MATERIÁLOVÁ SMLOUVA
Čislo smlouvy" 42534920, číslo zákazníka: Z024477000

l. ODBĚRATEL
Město Moravská Třebová
Sídlo: T.G.Masaryka 29, 57100 Moravská Třebová
DlČ/lČ0- CZ00277037100277037

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

Odpovědná osoba: Ing. Tomáš Kolkop, starosta města

Kontaktní osoba Ing. Marek Němec
Emäd:
Tel: '4

||. DODAVATEL
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.
Sidlo' Žarošická 13, 62800 Brno
DlČ/lČO: CZ00176150 /00176150
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Břně oddíl
C, vložka 21999
Bankovní spojeni' 255046010712600 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 spotřebniho materiálu v rozsahu a za podmínek ujednaných v této servisni a materiálové smlouvě a
odběratel se zavazuje zaplatit za to dodavateh ujednanou cenu
a) Podmínky
Doba trvání smlouvy' 60 měsíců Frekvence plateb: Zúčtovací období: čtvrůetně
Trvání smlouvy počínaje: Počáteční stav počitadel: Cb: Barva:

Cena za kopii/výtkk:
bezDPH sdph

iČemobi|é 0,18 KČ 0,2178 KČ
|Barevné 0,85 KČ 1,0285 KČ

b) Konfigurace zařízeni

Názov Bizhub C227 Objednací číslo: A798021
Zákkdnf Rychlost 22 stř/min černobíle l barevně.1vybavení Standardně obsahuje: 2 kazety na papir(2x 500 hstů), boční vstup, duplex, řadič Empeřon, 2 GB RAM, HDD 250 GB,

gigabit ethernet, webový prohližeč, CMYK vývojnice a fotoválce: DVD s ovladači a návodem

c) Specifikace služeb
Smluvni strany se dohodly, že dodavatel bude poskytovat servisní služby a dodávky spotřebního materiálu pro tiskové zařízeni uvedené v odst. ||j, Předmět smlouvy b)
Konňgurace 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 lndiv|duá|niho
ujednáni, které je nedílnou součásti této smlouvy V případě, že je součásti dodávky SW řešeni, pIati pro servisni služby SW řešeni smluvní podmínky uvedené v
samostatné příloze této smlouvy.

Objednané služby periodické:

Čkbskižby Název
'#SMEPROCHTTPS epRO Comfort (HTTpsj

Celkem za peňodické služby

iv PLATEBNÍ PODMINKY

Periodické $|užby (měsíčně)

Množství Cena za jednotku

2

Cena celkem

Stránkový paušál (měsíčně) Periodické platby celkem (měsíčně) Jednorázové platby celkem

Způsob platby: platba bankovním převodem
Splatnost jednorázových plateb: 10 dnů

Všechny uvedené ceny na smlouvě jsou bez DPH není-li uvedeno jinak. Kupující je povinen zaplatit k cenám rovněž DPH v aktuálni sazbě,
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MÍSTO UMĹSTĚNÍ/REALIZACE SLUŽEB. ODPOVĚDNÉ KONTAKTNÍ OSOBY

a) Mišto umístěni ,' |nsta|ace zařízeni
Název: Město Moravská Třebová
Ulče, č.p.: T. G. Masaryka 29
Město: Moravská Třebová, 571 00

Umístěni /Kancelář:

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

c) Odpověaná osoba odběratele za aphkaci eCON
Jméno: Ing. Marek Němec
Telefon:
Email:

VI. ZÁVĚREČNÉ PROHLÁŠENÍ A PODPISY
- Práva a povinnosti stran se řidl touto smlouvou, k ni připojenými obchodnimí podmínkami a dalšími přilohami, na které se smlouva nebo obchodní podmínky odvolávají.

Strany prohlašuji, že se seznámily se smlouvou, obchodními podmínkami a dalšími přílohami, ke kterým nemají žádné výhrady a na důkaz jejich akceptace připojuji osoby
oprávněné za strany jednat své vlastnoruční pcdpisy. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněni v registru smluv
(§ 6 zák č. 340/2015 Sb.). Smluvni strany s pňhlédnutim 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.

v ?- /ĺ). 2-<c'/"

Ing. Tomáš Kolkop - starosta města
Město Moravská Třebová Konica Minolta Busin ss Solutions Czech, spol. s r.o.

'uk la ,\Qlh'CLTA BUSIN SSOLUhO'íS CZECH, spol.s lo,
~ Éŕnj (IB)

É,ařošicka 13, 628 00 '
KONICA MfNO!.T, "C' CZQ0176150

"l' 533 375111
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Obchodní podmínky SERVISNI A MATERIÁLOVÁ SMLOUVA

Obecná ustanoveni
l 1 Tyto obchodní podmínky (dále jen 'OP') upravuji smluvnt vztahy mezi obchodní spdečnosů Koníča Minolta Business
Solu6ons Czech, s®ľ. s r.0 se sídlem Žarošická 13, 628 00 Brno, lČ 00176150 (dále jen "dodavatel") a odběratelem ze
SERVISNI a MATERIÁLOVÉ SMLOUVY (däe jen "srMouva'), ke jsou připojeny.
1.2 Práva a povinm9 swan pň plněni závazků vznklých ze smlouvy se řidl obsahem smbuvy, OP a däšich přiloh a
dokumentů, na které se smlouva nebo OP odvdáviýi
1.3 Strany prohlašuji. že OP vtomto znění obdržely a stémřto se seznáňly před podpisem smlouvy.

2. Práva a povmnosti ckjdavatele
2.1 Dodavatel se zavazuje zajisbt servis zařízeni speafikovaného ve smkjuvě, kterým se rozumí zejména jeho údržba a
opravy včetně dodávky nálradnich dílů a dále služby, kterými se rozumí zejména dodávky spotkbniho matenäu v rozsahu
odpovidajicim počtu výůsků dohodnutému ve smlouvě nebo uhrazených při vyrovnáni. Předmětem smbwy není
po$kytováni rozmnožovacich služeb ve smyslu Autorského zákona
2.2 Dodavatel je oprávnén určit terminy dodávek mateňálu odběrateli v závisbsb na dohodnuWn mnimálnim počtu vytjsků
uvedeném ve sřNuvé a s ohledem na ňnimálni manipdačni množstvi (např. u papiru A4 je 2500 listů) Na dodávky
materiäu se nevztahuji doby reakce a dostupnost servisu specWkované ve $M0uvé.
2.3 Dodavatel má pravo odmitnwt provedeni servisních výkonů, jesdize umístěni zařízeni specMkované v předmětu
smlouvy provedeni těchto výkonů znemožňuje.
2.4 Dodavatel neodpovídá za škodu ani ušly ask, která odbérateh nebo jeho právním nástupci vznikla zejména
pŮsobením vyšší moci, zvýšením provoznich nákladů, přerušením provozu, ztrátou výkonu zařízeni specifkovaném v
předmětu smlouvy a dalších podobných příčin, ktEré dodavatel nezavinil, Odběratel není oprávněn požadovat od
dodavatele ani náhradu spotřebniho materiäu včetně papiru
2.5 Dodavatel poskytuje odběrateli záruku na předmět sniouvy v souladu se zákonnýň zäučnimi podminkami, není-h ve
smlouvě dohodnuto jinak

3. práva a po«nnos6 odběratele
3.1 Odběratel se zavazuje předem písemně dodavatele upozomit na zNnu v umisténi zařízeni specdikovaného v
předíMtu smlouvy. Případné náklady spojené se zMnou stamviště a novou instáaci hradí odběratel. Dqde-h k závadám
pii přemisténi bez technickéM zajištěni (soťinnosti) pracovníka dodavatele. jdou náklady na odstraněni těchto závad k
Uži odběmele.
3.2 Odběratel se zavazuje pň provozu zařízeni specňkovaném v přédmětu sMowy používat výhradně dodavatelem
poskytnuté spotřební mateňály (např. tcinery, fotnválce, apod) a dodavatelem poskytnutý nebo doporučený papír.
Dodavatelem poskytnutý spotřební meňát případně papír, jehoz cena je zahrnuta v celkové ceně za sbanu, je odběratel
oprávněn použivat pouze na zařízeni, na které sevztahuje tato smlouva Použitim spdřebniho materiálu v zařízeni
přechází jeho v|asm|ctvi na odběratele. Odběratel se zavazuje zajisbt plném povinnosti vyp|ýyajiclch ze zákona č.
185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých zäčonů, ve zněni pozd#šich pkdpisů. pokud nem ve smlouvě výslovné
ó0h®nuta služba zpěmého odběru použitých materiäů. Maberiál dodaný a dosud nepoužitý nad rámec smluveného
množství je až do jeho zaplaceni nebo vráceni maýetkem dodavatele a podFhá vyučtováni dále specifikovaném v části
Cena a platební podmínky těchb OP Dodávky spotřebniho materiäu pro finišovaci zařízeni (např sponky, lepidlo. ) jsou
nad rámec uzavřené smlouvy a zahrnuty v ceN uvedené na Mouvé, pokud není ve smbuvě uvedeno jinak. Tento
spotřební materiál je nutno objednat zdášt'a bude fakturován v cen&h cik platného ceníku dodavatele
3.3 Odběratel se zavazuje umožnit pracovníkům dodavatele v pracovni doby specifikovaN ve smlouvě přistup k
zahzeni specňikovaném v předmětu smlouvy za Učdem servisnich zásahů a ověřeni jeho technického stavu.
3.4 Po$kytnutl služeb nebo zboží, které nejsou předmětem této smbuvy ne% jsou nad rámec této smlouvy (např.
provedeni servisních prací mim dobu uvedenou ve smlouvě). se zavazuje odběratel dohodnout s dodavatelem předem a
uhradit jejich cenu dle platného ceníku dodavatele.
3.5 Odběratd odpvidá za škody na svěřeném zäizeni v odběratele poskytnutém za účelem plněni snowy
(např. modemy VC. SIM karet, čtečky apod.). Po skončeni smlouvy je odběratel povinen vrátit předmět smbuvy ve stavu,
v jakém jej převzal s pňhlédnutim k obvyklému opotřebeni.
3.6 Obě Muvni sWany se dohodly, že o*dna\/ky může odběratel zadávat prostřednictwm mtErnetové aplikace cCON
OSednávky zadane v rámci této aplikace mají charakter standardní písemné oŠednávky. Přistup do aplikace je
zabezpečen jedinečným uživatelským jménem (bgin) a heslem Odběratel je povinen tm údaje chránit a je odpovědny za
jejich zneužiti.
3 7 Odběratel se zavazuje předat dodavateli stavy počitadel zařízeni pro potřeby vyúčtováni zhotoveného počtu výůsků
formou internetové aplikace CCON. případně jiným dohodnutým zpŮsobem

4 Cena a platební podmínky
4 1 Cena
4 1.1 Odběratel se zavazuje zepla6t za poskytnuté služby (včetně služeb jednorázových) uvedené ve smlowě dohodnuté
smluvni ceny. Odběratel se zavazuje zeplabt l za veškeré služby stanovené ve wkuvé. které bude čerpat l po uplyň®
doby Wáni smlouvy.
4 1.2 Dodavatel je oprávněn účtovat k ceně právnimi předpisy stanovené poplatky (např. poplatek za recyklao
elekUotechnickeho odpadu, autorský poplatek) a dané. Dodavatel je následně podnen zajis6t těňto předpisy stanovené
povinnos6 (např. recyklaci elekvotechnického odpadu).
4 1.3 Dodavatel a odběratel se dohodli, že dodavatel je každcxočně oprávněn jednostranné bez dohody stran upravit výši
ujednaných cen o procento odpovidajio kladnému procentu miry Mace vyjádřené přirŮsKem průměrného (očniho indexu
spotřebitelských cen vyhlášené českým sta6stickým uřajem za předchozi kdendářni rok, a to vždy s ÚČinnos6 od prvního
Mšice následujiciho po měsíci, v němž bude takové vyhlášeni oficiálně učiněno. Ceny zvýšené z důvodu mliace se
považuji za ujednané ceny.
4 1.4 Dodavatel a odběratel se dohodli, že dodavatel je oprávněn zvýšit cenu dodavky papiru na základě vývoje trhu s
kancelařskym papírem, pňčemž je po«nen odbératek Upozorntt dopisem či emailem v předsůhu alespoň 1 Nsjcc před
splatnosŮ dalši již upravené platby dle smlouvy. V této lhůtě je odběratel oprávněn odmimout dodávky papiru doporučeným
dopisem a dodávka papiru konči dnem. od kterého měla nastat znĚna ceny. Od Hhoto dne platí za jinak nezměněných
podmínek. že v případě smluv. kde je cena papiru zahrnuta v celkové ceně za stranu. je cena vý6sku ponížena o cenu
dodávky pepiru Dodavatel vystaví a zašle odběrateli nový splátkový kakndář, je-h $OUČá$tl smbuvy Dodavatel může
uMnit ceny i z jiných, než ve smlowé specWkovanych důvodů, a v tomto případě je povinen odběratele upozornd
doporučeným dopisem v přédstihu aespoň 1 Mšice před splatnosti další již upravené platby dle smlouvy a odběratel je
oprávněn smlouvu do terminu splatnos6 ddši již upravené platby dle smlouvy doporučeným dopsem vypovědět a Mouva
konCi dnem. od kterého měla nastat změna ceny Pokud odběratel smlouvu nevypoví, má se za to. že změnu ceny
akceptuje-
4.2 Platba
4.2 1 SUany se dohndly. že minimálni počet vý6sků provedený odběratelem za měsíc, bude Činit počet uvedeny ve
srdouvě. Poplatek vtéto výši je mmimänim měsíčním poplatkem. ktěfý se zavazuje odběratel zaplatit i v phpadé
nenaplněni minimálniho počtu vý1isků
4.2.2 Zúčtovacím obdobím se rozumí kalendářní čNňkti, neni·li dohodnuto jinak Ke konci tohoto období má Dodavatel
právo vyúčtovat Odběrateh částku. odpcwidajici rozdilu mži skutečně zhotoveným počtem výbsků a snNuvmm objemem
výůskŮ za zÚčtovací obdobi, samostatným daňovým dokladem. Podkladem pro stanoveni rozdilu je odečet stavu počitadel
na zařízeni ke konci zúčtovaciho období. Překroči-h v daném zÚčbovaam období početvyhotovených skenů 300 str/Msic.
je Dodavatel oprávněn vyíčtovat odběratdč částku odpovidajici počtu skenů provedených odběratelem nad term limit na
zařizenř v daném zúčtovacím období za cenu 0.05 Kč/sken. není-li ve smlouvě ujednáno jinak. Podkladem PlO stanoveni
počtu vyhotovených skenů je odečet stavu počitadla skenů na zařízeni Odběratel je povinen nahlásit Dodavateli
stanovemu formu stavy počitadel na zařízeni v tetminech stanovených ve smlouvě. Za datum uskutečněni zdanitehého
plněni je stanoveno datum vystaveni přidušné faktwy/daňového dokladu, a tn nejpoz®ji 15. pracovni den, nádedujici po
provedeni odečtu Pro případ ukoňeni sNowy může být tato čáska vyÚčtovana spdečně s poplaem za poslední
období. Spodebu dodaného matenálu nad rámec vyúčtovaných výtisků dle stavu počitadel na zařízeni je Dodavatel
oprávněn kdykdiv v pNbéhu smlouvy nebo po jejím skončent odděleně vyúčtovat za ceny dle p|amého ceníku, pro
vyúčtováni se předpokládá u kancelářSkých zařízeni průrrěrné pckryti výůsku tonerem 6%, u produkčnich zařízeni 10% (v
případě barevných výtisků pIati pro každou z baev).

4.2.3 Fomáty větší než A4 se počitaji jako dva vytj$ky/kop|e/skeny A4, ©máty menši než A4 se počitaji jako jeden
výtiskkopě/sken a4. Oboustranný vý6sk/kopie/sken se počítá jako dva jednostranné výbsky/kopie/skeny stejného
formátu. VýbskyNopie/skeny v režimu dlouhý formát se 1ÍČtU]i dle délky jako nejblizši vyšší násobek šířky formátu A4,
Pro produkční strQe je tento dbuhý formát účtován jdco 4x A4. Průjezdem se rozumi jednostranný vý6sk bez ohledu
na jeho fOrmát (vyjma nastaveni zařizeni v reämu dlouhy fonnát takový výbsk se počítá jako 3 průjezdy) Do počtu
skutečné provedených výtisků se pni Účely zúčtnvám nezapočitávaji tzv. záseky papiru dle počitadla. pokud je
zařízeni takovýmto počitadlem vybaveno a výlisky zNtovené při opravě zařizeni servisním technikem dodavatele.
4.2.4 V případě neposkytnuti aktuálniho stavu počitadla ze strany odběratele je dodavatel oprávněn realizovat srNuvni
vyrovnáni za dané období na zädadě průměrných přírůstků vý6$ků za uplyndá zÚčtovací období. Případné rozdily
nemohou být ze strany odběratele předmětem reklamace
4.3 Platební podmínky
4.3 1 Odběratel je povinen hradit dohodnR platby včas a v plné výši Terminy jednodivých plateb jsou stanoveny v
daňovém dokladu - splátkovém kdenckáň nebo ve faktuře. Odběratel je povinen poukazovat splátky a jiné plaby tak.
aby v den spwmosti byly k dispozici na učtu dodavatele. Bankovní spojeni je uvedeno ve smowé. Odběratel je
pcívinen platby identiňkovat variabilním symbolem, kte'ý je uveden ve spIádkovem kalendáň nebo ve faktuře. Odběratel
není oprávněn platby pozastavovaL snižovat či započítávat. Neurči-li odběratel při plněni, na který dluh plni. má
dodavatel právo určit dluh, na který se plněni započte.
4.3.2 Splatnost faktury je stanovena na 10 dni od data jejího vystaveni. pokud není písemné dohodnuto jinak.
4.3.3 Při uzavřeni smlouvy s ujednáním o inkase plateb přim z Účtu odběratele, je odběratel povinen povdit na tomb
Účtu inkaso ve vyši peněžité záruky (kauce), min. dvou Msičnich splátek nebo jedné čNtUetni. Odběratel je povinen
zajisUtdostatek pmsti'edků na úhradu plateb inkasemv den jejich splatms6 Porušeni této povinnos6 se posuzuje jako
prodlení v platbě spláky. V případě existence splatných pohledávek (včetně jejich přislušenstvi) dodavatde vůči
odběrateli je dodavatel oprávněn provést |nka$o těchto úvazků. Dodavatel není oprávněn inkasovat platby před
datem %|ch $p|amosb
4.4 Prodkni a jeho důsledky
4.4.1 Prodleni s úhradou plateb podle této smlowy se považuje za závažné powšeni smluvnich podmínek.
4 4 2 Odbératd je povinen necdkladně dodavateŇ oznárrňt každou skutečnost která by mohla ohrozit jeho schopnost
plnit závazky z této smlouvy (konkws, vjNovňáni, likwdace atd.).
4 4.3 Pro případ prodlení s úhradou jakékdi platby sjednávají strany Úroky z prodleni ve výši 0,5%o dlužné částky za
každý i započatý den prodlení. Úrok z prodeni je spiamý v dobé do 10 kalendářních dnů od doručeni výzvy k jejich
úhradě.
4,4.4 Dodavatel má právo na náhradu škody zpŮsobené pr®lenim odběratele $ úhradou jakékoliv platby
4.4.5 Dodavatel má pň prodlení odběratele s úhradou jakékdi platby rovněž právo na úhradu minimäni výše nákladů
spojených s uplatněním každé pohledávky ve výši 1200,- kč za každý Úkon (konem se rozumi zejména písemný
(lis6nná ne% elektmnická podoba) telefonický. telegraňcký prosůednttvim veřejné datové sitě nebo jiný kontakt s
odběratelem. Překroči-li vyše nákladů spojených s up|aměnim pohkdávky částku 1200,- KČ za Úkon. má dodavatel
právo na úhradu näcladů v plné výši.
4.4.6 je-li odběratel v prodlení s úhradou plateb, má dodavatel právo zastavit poskytováni služeb a dodávek
náhradních dílů a $potřebnlh0 materiäu. a to až do doby vyrovnáni dlužných závazků

5 Vznik, trvání a zánik Mouvy
5 1 SMouva je uzavřena okamžkem jejího podpisu všemi stranami.
5.2 Po Up|ynut) doby. na kterou byla srNouvy uzavřena. pjati, Ze sřNouva byla znovu uzavřena za podmínek
ujednaných původně, a to na dobu 1 roku, pokud před uplynutím doby nedala jedna strana druhé naevô. Ze po
Up|ynutj doby nemá zájem na dalši spdupráci
5 3 Smbuvu lze UkonČ|t vuýemnou piemnou dohodou sMuvnich stran. výpověď smlouvy ne% odmupeni od
smlouvy je možne pouze z důvodů uvedených ve smlouvě. OP nebo v zákoně. Smbuvu ndze jednostranné vypovědět
bez udáni důvodů před uplymům Mi platnos6. Strany tímto vylučuji ustanoveni § 2320 odst 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění.
5.4 V pňpadé ukončeni sňowy výpovědi. Cíni výpovědní ihůta 6 měš¢ů a počíná běžet prvním dnem měsíce
náskdujiciho po &učeni výpovědi druhé srduvni straně.
5 5 Smlouva zanikne splněním všech závazků, které z ni vzmknou
5.6 zákonem uvedených důvodů má dodavatel právu odstoupit od smlouvy též. pokud odběratel'
a) je v prodlení s úhradou jakékoli platby (detné sp%cových nebo leasingových).
b) závažným způsobem nebo opakovaně porušuje ustanoveni srdouvy. OP, případné dalších přiloh nebo dokumentů.
na které se smlowa nebo OP odvo|ávaj[,
C) pň uzavíráni smlouvy vědomé uvedl nepravdivé udaje o skutečnostech rozhodných pro její uzavřeni.
d) vsbupil do hkvidace, b¶o u něj zahtýeno insdvenčni řízeni nebo byl u něho zahájen výkon rozhodnu6 (exekuce).
a v případě, že dojde ke zničeni nebo odcizeni předmětu sňowy Odstoupeni od sMouvy je Účinné okamäkem
doručeni pisemného oznármni o odstoupeni druhé skaně
5 7 Odběratd má právo smlowu zrušit zaplacením odstupného ve výši odpovidajici veškerých svých
peněžřtých ze srdouvy (pravidelných splátek dle $p|*ového kdendáře apod ), na ŇichZ za¢)|acen| by řN
dodavatel v případě dodrženi původně sjednané doby trvání smlouvy nárok. V takovém případě se sňouva ruší
okamžikem pňpsáni částky odstupNho na Účet dodavatele.
5.8 ŠVany se dohodly, Ze odsbuprh dodavatel od smlouvy nebo poruš|-|l odběratel bez zaviněni dodavatele svŮj
závazek setrvat v závazkovém vztahu po celou sjednanou dobu bváni nÉýmu jednostranným ukončením Mouvy s
výjimkou ptipadu uvedeného v bodě 5.7 tohoto článku, vznikne dodavateh právo na zaplaceni sMuvni pokuty
odběratelem DcMdnutá výše smluvni pokuty se rovná součtu všech zbývayicich pravidelných plateb dle $pl&ovéh0
kdendäe sp|amých za období od ukončem smlouvy do Up|ynutj pŮvodně sjednané doby Uvani smlouvy. SMuvni
pokuta je splatná do 10 kedendářnich dnů od doučeni výzvy k její úhradě. Povinnosti zaplatit smluvni pokutu není
dotčen nárok dodavatele na náhradu vzniklé Újmy.
5.9 Ukončením smlouvy není dotčena povinnost odběratäe uhradit dodavatdi veškeré nároky vznklé ze smbuvy a
OP (zejména platby. smluvní pokuty, úroky z prodlení, škodu nemajetkovou újmu apod.). V takovém případě je
dodavatel oprávněn provést nejpozději do 30 dnů od ukončeni smbuvy vyúčtovani veškerých svých nároků. pokud se
strany nedohodnou písemné jinak.

6. Závěrečná ustanoveni
6 1 Tato smkjuva a právni vztahy ji založené se ňdi právním řádem České republiky. Na otázky touto smbuvou
výslovné neupravené se poUz|jl ustanoveni zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6.2 Případné zNny či doplňky smlouvy včetně OP musí mít písemnou fbrmu a být podepsány k tomu pověřeným
zástupcem dodavatele a odběratele
6 3 v případě, že některé ustanovem smbwy nebo OP je nebo se stane ne3inné. zŮstávají ostatní ujednáni účinná.
V takovém případě se sKaný zavazuji nahradit neúčinné wtanoveni ustanovením jiným, účinným, které svým
obsahem a smyslem bude odpovídat nejlépe obsahu a smyslu ustanoveni pŮvodniho. ne#inného
6 4 Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznkäýici z ťto smlouvy a v souvisbs6 s ni budou rozhodovány s
konečnou platnosti u RozhodCiho soudu ph Hospodářské komoCe České republiky a Agrarni komoře České republiky,
v sudiš6 v Brně. podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou RozMdčiho soudu při Hospodářské
komole České repubikya Agrárni komoře České repubŇky
6 5 Smluvní švany se dohodly, že pro doručovani pisemno% jsou rozhodne jejich adresy uvedené ve smlouvě. SUany
si ujednaly. Ze písemnost se považuje za dor&nou třetí ptacovni den po jejim podáni k poštovni přepravě
6 6 SUany jsou povinny zachovávat mčenhvost q obsahu smlouvy, OP a dalších pňloh a o důvěrných ú(jalch nebo
sděleních poskytnutých pň jednáních o uzavřeni smlouvy nebo po jgim uzavřeni, a to i po úniku smlouvy do doby,
neZ se takové údaýe nebo sděleni stanou vekjnýmľ Porušeni povmnos6 mlčedivos6 zakládá právo na náhradu škody,
případné právo na vydáni získaného obohaceni.
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