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Číslo smlouvy: Spr 475/2019

DÍLČÍ SMLOUVA SE SOUDEM

Soud: ČR - Okresní soud v KroměříŽi

Sídlo: Soudní 1279/11

Zastoupený' Mgr. Radimem Slezákem, předsedou soudu

bankovní spojení: , ČNB

(dále jen ,,soud")

a

AV MEDIA, a.s.

zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném soudem v Praze oddíl B, vloŽka 10120

se sídlem: PraŽská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10

IČO: 48108375

DIČ:

Zastoupená: Ing. Davidem Leschem, předsedou představenstva

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo úČtu:

(dále jen ,,dodavatel")

(dále spoleČně oznaČovány i jen jako ,,strany")
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Preambule

Na základě výběrového řízení k veřejné zakázce Elektronizace jednacích sim" byla uzavřena
rámcová smlouva mezi Ministerstvem spravedlnosti ČR a dodavatelem na dodávku plnČní
elektronizace jednacích síní pro jednotlivé soudy (dále jen ,,rámcová dohoda"). ',

V souladu a za podmínek rámcové dohody bude dodavatel poskytovat soudu plnění dle této
rámcové dohody a soud se zavazuje toto plnění za sjednaných podmínek převzít. Na základě této
dohody uzavírají soud a dodavatel tuto dílčí smlouvu (dále také jen ,,smlouva")'

\
\

'\
\

Článek 1
Předmět smlouvy

1.1

1.2

SOud souhlasí s podmínkami rámcové dohody a tyto podmínky se zavazuje dodrŽovat.
Dodavatel souhlasí s přistoupením soudu k rámcové dohodě za podmínek v ní
dohodnutých.

Předmětem této smlouvy j" úprava vzájemných práv a povinnosti dodavatele a soudu
v návaznosti na rámcovou dohodu, upravující závazek dodavatele dodat soudu
elektronizaci vŠech určených jednacích síní a závazek soudu poskytnout dodavateli

V 'potřebnou soucmnost.

Článek 2
Příslušnost ke Krajskému soudu

2.1. Soud je v obvodu Krajského soudu v Brně. Tento krajský .soud je přísljšný soudu a

koordinuje práce s dodavatelem v souladu s rámcovou smlouvou. '
.

Článek 3
Účinnost smlouvy

3.1
,

Tato smlouva se sjednává na dobu urČitou, a to do konce účinnosti servisní smlouvy
uzavřené mezi dodavatelem a Ministerstvem spravedlnosti ČR na základě výběrového
řízení k veřejné zakázce ,,Elektronizace jednacích síní".

Článek 4
Práva a povinnosti stran

4.1

4.2

r · e · P · V " · f 'Srnluvni strany se zavazuji poskytovat si navzajem soucinnost. Soud se zejmena zavazuje
dodrŽovat časový harmonogram stanovený rámcovou dohodou.

Dodavatel je povinen zajistit, aby doba instalace technologií v jedné jednací síni
nepřekroČila u malé nebo krajské malé jednací síně 2 pracovní dny a u velkých jednací
síní 5 pracovních dnů.
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Článek 5
Oprávněné osoby

·' 5.1

5.2

l

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Hlavní koordinátor ze strany Krajského soudu v Brně:

. , tel.: , e-mail

Odpovědná osoba k převzetí instalaČního p'ojektu:

. . , tel.: ,

e-mail:

Odpovědná osoba k převzetí instalovaného audiosystému v jednací síni:

. , tel.: , e-mail:

Kontaktní osoba soudu:

. et . , tel.: ,

e-mail:

Kontaktní osoba dodavatele:

, tel.: , e-mail

Osoba odpovědná za harmonogram ptáci ze strany soudu:

. . , tel.: ,

e-mail:

Osoba odpovědná za harmonogram prací ze strany dodavatele:

, tel ' , e mail

Článek 6
Ostatní ujednání

6.1

6.2

6.3

Smluvní pokuta můŽe být objednatelem nebo soudem zapoČtena vůči ceně fakturované
V r V · V P e r V rza plněni, za nejz narok na sníluvni pokutu vznikl. Dodavatel s timto zapoctenim

souhlasí.

Soud tímto zmocňuje Českou republiku - Ministerstvo spravedlnosti k vymáhání
pohledávek za dodavatelem plynoucích z této smlouvy a rámcové dohody.

Tato smlouva nabývá platnosti a úČinnosti dnem podpisu oběma sniluvními stranami.
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6.4 Soud je oprávněn uveřejnit na svých webových stránkách a v registru smluv celý tekt

smlouvy, a to za předpokladu nebrání-li uveřejnění zvláŠtní právní předpis. Dodavatel se
zveřejněním smlouvy v registru smluv souhlasí.
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

Smluvní strany prohlašují, Že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé, váŽné a
svobodné vůle, Že si její obsah přeČetly, bezvýhradně s ním souhlasí, považují jej za zcela
určitý a srozumitelný, což níŽe stvrzují svými vlastnoruČními podpisy.

Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odsttanění vzájemných sporů
vzniklýclĹ na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, vČetně jejího výkladu a
vynaloŽí úsilí k jeji"h vyřeŠení, zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob.

VeŠkeré změny a doplňky této smlouvy musí být uČiněny písemně ve formě Číslovaného
dodatku k této smlouvě, podepsaného k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.

Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.

Při rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazkových vztahů založených touto
P V V V V F V d Fsmlouvou, budou místně a vecne pnslusne soudy Česke republiky.

Tato smlouva byla sepsána ve Čtyřech vyhotoveních, z nichŽ kaŽdá smluvní strana
obdrŽí po dvou vyhotoveních.

V Praze dne S- V Kroměříži dne 11. 7. 2019 '

k o m u n ik (j c e n b rej m

AV MEDA as Č:
Pražská 63

eL: 261 260 218102 CX) Praha )c 261 227 648 .

Dodávate

CR-.CKRESNÍ SOUD
úl. Soudní 1279,'11

7CJ7 42 KROMĚŘÍŽ

Soud

. .
předseda představenstva

U 2.
Ftdshv~l~

předseda okresního s udu
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