
Pi‘ikazni smlouva é. 182/2016

uzavfené podle ust. § 2430 a nésl. zékona 689/2012 Sb. obéanske’ho zékomku v platném zném’

I. SMLUVNi STRANY

Pi‘ikazce:
Nérodni listav pro vzdélévéni, §kolské poradenské zai‘izeni a zai‘izem’ pro da1§i
vzdélévéni pedagogickych pracovnikfi
se sidlem: Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10
IC: 00022179, DIC: cz 00022179
prévm’ forma: 331 — Pfispévkové organizace
Bankovni spojeni :
Zastoupené:

Ph’kaznik:
Osigeno s.r.o,

office: Dr. E. Beneée 1831/12, 787 01 sumperk
16: 27761746, DIC: CZ27761746
Zapsén v OR KS v Ostravé odd1'l C, vloika 51144
statutémi orgén:
osoba zmocnéné jednat ve vécech smluvm’ch:
penéim’ fistav:

uzaviraji tuto pf'l’kazm’ smlouvu, éimi se Pfikaznfk zavazuje pro Pfikazce zafi'dit jeho jménem a
na fiéet Pfikazce obchodm’ zéleiitost specifikovanou v 61. II této Smlouvy a Pf'flmzce k zaplaceni
fiplaty ve v5I§i dle (:1. III. této Smlouvy, a to za podminek déle ve Smlouvé uvedenYch.

Pfikazce timto udéluje Pfikazmkovi plnou moc ke v§em prévnim fikonfim, které bude Pfflcaznik
jménem a na fiéet Pf'ikazce vykonévat na zékladé této pfl’kazm' smlouvy a které jsou nezbytné k
vyikonu éinnostl’ podle zék. é 340/2015 Sb..zékon o zvléétm’ch podminkéch fiéinnosti nékterych
smluv, uvel'rejfiovém' téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv, déle jen ,,zékon“) a
metodického névodu na aplikaci zékona ze dne 1.éervna 2016 vydaného Ministerstvem vnitra
éeské republiky.
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,,Zastoupem’ v uvei‘ejiiovéni smluvnich dokumentl'i

a metadat v Registru smluv"

[LPREDMET SMLOUVY
Phkaznik zabezpeéi von éinnosti v souladu se zékonem zvefejnéni jeho smluvm’ch
dokumentfi.

Smluvm’ dokumenty budou zvefejnény v registru smluv jehoi zfizovatelem a
provozovatelem je Ministrstvo vnitra Ceské republiky..

Registr smluv je provozovén na portélu vefejné sprévy na intemctove’ adrese:

111. UPLATA ZA PfiEDMET SMLOUVY
Dohodnuta byla fiplata za zvef‘ejnénou smlouvu, které je stanovena dle dohody m’ie takto:

o Uvefejnéni smluvnich dokumentfi 100,- Kc": bez DPH / smlouva

Tato cena pokryvé ve§keré néklady Pfikaznfka, které mu touto éinnostl’ vzniknou.

Pfikazm’k mé prévo fakturovat dle 61. III. odst.1 po zvefejnéni smlouvy v registru smluv,
dle bodu é. 4 élénku 6. III., pokud se smluvm’ strany nedohodnou jinak.

Pfikaznik vystavi pf'l'kazci fakturu 1x za mésic, pfiéemi v tomto vyfiétovéni zohledni
mnoistvi zvefejnénych smluv v pfedchozim mésici. Pfikazce za§le Pffl<azci nejpozdéji do
S-tého pracovm’ho dne nésledujiciho mésice seznam zvefejnénych smluv a Pfikazce
nejpozdéji do 5-ti dnfi odsouhlasi pfedloieny seznam pfipadné za§le své pfipominky k
pfedloienému seznamu zvefejnénych smluv.

Pfikazm’k vystavi Pfikazci fakturu na zékladé odsouhlaseného seznamu zvefejnénych
smluv za pfedchozi mésic. Faktura musi obsahovat v§echny néleiitosti dafiového dokladu.
Faktura musi obsahovat néleiitosti L’léetnfho dokladu dle § 11 zékona 6. 563/ 199] 8b., 0
L’léetnictvi, ve zném’ pozdéj§ich pfedpisfi, véetné doplném’ daléich néleiitosti faktury podle §
435a zékona é. 89/2012 Sb., obéansky zékom’k, ve zném’ pozdéj§ich pf'edpisfi a zékona é.
235/2004 Sb., 0 dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéj§ich pfedpisfi. Pokud faktura nebu-
de obsahovat néleiitosti dané platnym pfedpisem, je Pfikazce oprévnén zaslat ji ve lhfité
splatnosti zpét Pffl<aznfl<ovi k doplném’ éi fipravé, anii se dostane do prodlem' se splatnosti
lhfita splatnosti zaéiné béiet znovu a to ode dne doruéeni opravené nebo doplnéné faktury.

Lhfita splatnosti fakturyje 30 dnfi ode dne, kdy byla faktura doruéena Pfikaznikovi.

IV. DOBA PLNENi PREDMETU SMLOUVY
Pfflcaznik bude provédét éinnost pro Pfikazce v déle vzéjemné dohodnutjch lhfitéch, a to
tak, aby nebyly v rozporu se zékonem. Pfikazm' éinnost bude zahmovat obdobi od piedém’
podkladfi pro uvef'ejném' ai po jejich uvefejnéni v registru smluv.

Pfikazce zpracuje a pfedé Pfikaznfkovi k zvef‘ejnéni smluvni dokument v elektronické
podobé formou zaslém’ na uréeny e-mail: Pfedany dokument
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1.

—-I .

bude pfipraven ke zvefejnéni a to pfedevéim bude provedena zékonem poiadované
anonymizace dle ust.§ 3 odst.] zékona a dokument bude ve formétu vyiadovaném dle
ust.§ 5 odst.] zékona.
Pffl<azce za§le smluvm’ dokument Pfikaznikovi nejpozdéji do 10 kalendéfm’ch dnfi od
uzavfeni smlouvy. Uzavfem’m smlouvy éi dodatku smlouvy se rozumi den, kdy smlouvu
podepsaly obé/v§echny smluvni strany, pfipadné kdy byla objednévka potvrzena
protistranou.
Pfikaznik zvefejm' v registru smluv doruéenou smlouvu nejpozdéji do 10 kalendéf‘nich dnfi
od jej iho doruéem’.

v. PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNiCH STRAN
Pfikazm'k se zavazuje vykonévat veékeré éinnosti dle (:1. II smlouvy v souladu se zéjmy
Pffl<azce a jeho pokyny tak, aby nedo§lo k po§kozeni zéjmfi Pfikazce.

Pfikazce poskytne Pfikaznflmvi bez zbyteéného odkladu vc§keré informacc a podklady,
nezbytné pro plném’ povinnostl’ Pfikazmka na zékladé te'to Smlouvy a kc splném’ pfedmétu
te'to Smlouvy.

Pf'l'kaznfk se zavazuje k mléenlivosti o v§ech skuteénostech, se kterjlmi se seznémil
vprfibéhu plném’ pfedmétu smlouvy a zavazuje se nezvef'ejnit éi nesdélit L'ldaje, které
Pffkazce oznaéi, jakymkoliv tfetim osobém.

VI. NAHRADA §KODY A SMLUVNi POKUTY
Pffl<aznik se zavazuje poskytnout Pfikazci néhradu §kody, které vznikne Pfikazci jako
nésledek éinnosti Pfikazm'ka podle této Smlouvy, véetné §kody zpfisobené tfetimi osoba
mi, které pro Pf'ikaznika vykonévaly Sluiby nebo jejich éést.

Néhrada §kody se fidi pfislu§n§1mi ustanovem’mi obéanského zékonflw.

VII. UKONéENi SMLOUVY ODSTOUPENiM /VYP0V1«':Di
Pfikazce mfiie od Smlouvy odstoupit v pfi'padé podstatného poru§eni Smlouvy ze strany
Pf'ikazm’ka, za které se povaiuje:

0 prodleni Pf'ikaznika s plnénim Smlouvy del§im nei 30 dnfi,
o vadné provedem’ piedmétu smlouvy, které znemoim’ Pffl<azci pouiit pfedmét smlouvy

k zamfllenému fiéelu,
0 poru§enim povinnostl’ uvedenYch v (:1. V odst. 3.

Pfikazce mfiie od Smlouvy kdykoliv odstoupit s L'léinnosti uvedenou v pisemném oznémeni
o odstoupeni. 0d fiéinnosti odstoupem’ od Smlouvy je Pfikaznik povinen nepokraéovat
v éinnosti, na kterou se odstoupeni vztahuje.

VIII. OSTATNi UJEDNANi
Tato Smlouva mfiie hilt ménéna pouze dohodou obou smluvnich stran v pisemnymi,
éitelné oznaéenYmi dodatky.

Prévm’ vztahy stran vyslovné neupravené touto Smlouvou jsou podfizeny prévni fipravé ob
saiené v obéanske’m zékonflw.

Smlouva navé fiéinnosti a platnosti dnem podpisu Smlouvy je sjednéna na dobu uréitou
2 let.

KOUPIT plnou ve
rzi

!PD
F-XChange Editor

w

ww.pdfxchange.c
z KOUPIT plnou ve

rzi
!PD

F-XChange Editor

w
ww.pdfxchange.c

z

http://www.pdfxchange.cz/obchod/pdf-xchange-editor-pro
http://www.pdfxchange.cz/obchod/pdf-xchange-editor-pro


4. . Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich, z nichi Pf'fl(azce obdril' jedno vyhoto-
vem’ a Pfikazm’k obdril’ jedno vyhotovem’.

V Praze dne..........................

Pfikazce
NUV

V Sumperku dne : ..

Pfikazm’k
Osigeno s.r.o
Podepsén :
Jméno :

,Funkce .
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