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Československé obchodní banky, a.s. (nebo jiný účet uvedený na faktuře) nebo datum předání
platby v hotovosti Dodavateli či třetí straně zmocněné Dodavatelem, která se prokáže platnou
písemnou plnou mocí podepsanou jednatelem Dodavatele.

4. PROHLÁŠENÍ STRAN

4.1 Strany tímto prohlašují, že:

a) jejich vzájemná práva a povinnosti podle této Smlouvy jsou vyvážená;

b) obě Strany měly možnost tuto Smlouvu vykdnávat a využít při vyjednávání
kvalifikovanou právní pomoc;

C) žádná ze Stran při sjednávání této Smlouvy nezneužila kvalitu odborníka nebo své
hospodářské postavení;

d) při uzavření této Smlouvy nebyl použit fomulář nebo jiný obdobný prostředek.

4.2 Odběratel nesmí postoupit, zcizit, zastavit, převést svá práva a povinnost z této Smlouvy,
převést tuto Smlouvu či jinak obdobně nakládat s jakoukoliv pohledávkou vzniklou z této
Smlouvy nebo v souvislosti s ní, bez předchozího písemného souhlasu všech dlužníků takové
pohledávky.

4.3 Odběratel nesmí bez písemného souhlasu Dodavatele započíst jakoukoli pohledávku z této
Smlouvy.

4.4 Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že žádný závazek podle této Smlouvy není
fixním závazkem podle § 1980 ObčZ.

5. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

5.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v Den podpisu.

5.2 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou a platí od l. l. 2020 do 31. 12. 2020.

5.3 Jakékoliv změny a úpravy této Smlouvy vyjma změn přílohy č. l musí být provedeny
výhradně písemně na základě vzájemné dohody Stran.

5.4 Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, Smlouva může být ukončena pouze písemnou
dohodou Stran.

5.5 Každá ze Stran může tuto Smlouvu písemně vypovědět, a to bez udání důvodu. výpovědní
lhůta je jeden (l) měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, v
němž byla výpověď doručena druhé Straně, přičemž zásilka se považuje za doručenou
3. dnem po jejím předání k poštovní přepravě držiteli poštovní licence, i když si adresát
zásilku nepřevezme nebo odmítne převzít.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 V případě, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným
nebo nevymahatelným, bude neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné pouze takové
ustanovení, ledaže by z jeho povahy, obsahu nebo z okolností, za kterých toto ustanovení
vzniklo, bylo zřejmé, že jej od zbývající části Smlouvy nelze oddělit.

6.2 Všechny případné přílohy k této Smlouvě tvoří její nedílnou součást.

6.3 Tato Smlouva je podepsána ve dvou vyhotoveních v českém jazyce. Každá Strana obdrží po
jednom vyhotovení.
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