
8.3

8.4

Zhotovitel se zavazuje zahájĺt opravy nezbytné k odstraněnĺ vad (poruch) po dobu

trvání záručnĺ doby nejpozděJi oo 24 hodin od oznámení vady objednatelem' Vada se
povaŽuje za řádně oźnámenou, je_li objednatelem oznámena zhotoviteli pĺsemně
s uvedéním místa výskytu vady, data vzniku nebo zjištěnĺvady a podrobné specifikace
vady, či uvedení způsobu, jak se vada projevuje'

Smluvnĺ strany uzavřou za riěelem poskytovánĺ pozáruöního servisu po uplynutĺ

záruéni doby samostatnou smlouvu o prováděnĺ servisu a pravidelných revizí
dodaného zařizení.

9. Povlruľosľ MLÖENLlVosTl A ocHRANA DÜVĚRNÝGH INFoRMAoĺ

9'1 Smluvní strany se vzájemně zavazuií, Že budou chránit před třetími osobami důvěrné
informace a utajovat skutečnosti tvořícĺ obchodnĺ tajemství, které byly vzájemně
smluvními stranami poskytnuty v souvislosti s touto smlouvou. Důvěrnými informacemi
jsou vedle osobních rjdajů dle zákona č' 101ĺ2000 sb. rovněŽ informace tvořĺcĺ
obchodní tajemství podle s 504 oböanského zákonĺku, nebo informace' které za
důvěrné kterákolĺv ze smluvnĺch stran oznaći. Jestliže si smluvnĺ strany vzájemně
poskytnou důvěrné informace, nesmí je smluvní strana, které byly tyto důvěrné
informace poskytnuty, zpřĺstupnit třetĺ osobě ani je pouŽít V rozporu s jejich Účeĺem pro

své potřeby nebo potřeby třetĺch osob'

9.2 Smluvní strany se dále zavazují zachovávat zásady utajení v souladu se zákonem č.
41212005 Sb. o ochraně utajovaných ĺnformací a o bezpečnostní způsobilosti ve zněnĺ
pozdějších předpisŮ, týkajĺ-li se tyto kterékoliz nich či místa prováděnĺ díla.

í0. Suuuvľĺ PoKUryA NÁHRADAÚ.lľvlv

10.1 Vpřĺpadě prodlení zhotovitele spředánĺm díla je objednatel oprávněn poŽadovat po

zhotoviteli smluvní pokutu ve výšĺ 0,05 % ze sjednané ceny díla bez DPH za kaŽdý i

započatý den prodlenĺ'

10.2 Vpřĺpadě prodlenĺ objednatele súhradou ceny za dílo je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli smluvnĺ pokutu ve výši 0,05 % z dluŽné částky za kaŻdý i započatý den
prodlení.

10.3 V případě, Že smluvnĺ strana prokazatelně porušĺ důvěrnost informací, je druhá
smluvní strana oprávněna účtovat smluvnĺ pokutu ve výši 50.000,- Kc za kaŽdý takový
případ porušení.

10'4 Smluvnĺ strany se dohodly na omezení povinnosti zhotovitele k náhradě újmy vzniklé
v souvislosti s plněním vyplývajícím ztéto smlouvy a to do výše 30 o/o Z C€ľlý dĺla dle čl.

4.1. této smlouvy' Předchozĺ věta nemá vliv na povinnost zhotovitele nahradit újmu,

kterou zpŮsobil úmyslně, z hrubé nedbalosti, anebo člověku na jeho přirozených
právech.

11. ZÁvĚnečľÁ usľeľoveľi
11.1 Změny nebo doplnění této smlouvy budou prováděny výlučně písemnou formou na

základě dohody obou smluvních stran.

11.2 Za adresu pro doruöování pĺsemnostĺ se považuje adresa uvedená ve smlouvě n'ebo

adresa, kterou smluvnĺ strana po uzavřenĺ smlouvy pĺsemně druhé smluvní straně
oznámila. V případě změny adľesy pro doručovánĺse smluvnístrany zavazĄí do 3 dnů
o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu.



11.3 Nenĺ_li smlouvou stanoveno jinak, je projev vůle odesĺlatele vůči adresátovi Účinný ĺ- 
tehdy, kdyŽ .J*'át přijetĺ projevu- vůle-odmítne nebo kdyŽ dĺŽitel.poštovnĺ licence

zásilku vratĺ ođesil;teii ź ;ax'enóxoli dŮvodu jako nedoruěenou. Pro účely této smlouvy

śe ma zato, ié zásilka ś projevem vůle je doručena dnem odmĺthutí převzetí zásilky

nebo dnem vrácenídoručované zásilky zpět na adresu odesílatele'

,t 1.4 objednatel nenĺ oprávněn postoupit, převést, .ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli

ńił", povinnosti, dluhy, pbnleoavxy nebo nároky vyplývajĺcí z této smlouvy, bez

předcrlozĺno písemného souhlasu zhotovitele'

11.5 Smluvní stľany sjednávají' Že veškeľé přĺpadné.v budoucnosti vzešlé majetkové spory

ztéto smbuŕy_'śé zaiazĄi řešit v'rożhodčĺm řĺzenĺ u Rozhodčĺho soudu při

Hospodářsre'ŕorňoretŔäÁg'arnĺ komoře cR v Praze p_odle jeho Řádu a Pravidel
jeoním rozhodcem s místem konánírozhodöího řízenĺv Brně'

11.6 Smluvní vztahy vtéto smlouvě výslovně neuvedené se řĺdí ustanovenĺmi zákona č.

8gt2o12 sn' óołanský zákoník a předpisy souvisejícími. Smluvní strany vylučujĺ

pouŽití s 558 odst^ 2 obcanského zákoníku

11.7 Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvnĺch stran a nahrazuje veškerá
případná předcńozĺ ujednánísmluvních stran ohledně předmětu této smlouvy.

11.8 Tato smlouva byla vyhotovena Ve dvou stejnopisech, znichŽ po jednom obdrżí každá

smluvnístrana. KaŽdý z nich má platnost oľiginálu'

11.9 Smluvní strany prohlašujĺ, Že tato smlouva je vyjádřením jejich pravé' svobodné a

váżné vůle a nä äĺt"' souhlasu s jejím obsahem připojujízástupci smluvnĺch stran své
podPisY.

V Praze dne27.11.2019 V Praze dne 2-Ąz- 2. o"1E

objednatele

FreislebenMgr

ředitelPam

za zhotovitele

Tomáš Juráň

člen představenstvanárodnĺho pĺsemnictvĺ

Příloha ö. 1 - Cenová nabĺdka zhotovitele


