
FIDES

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 2 SPR 141/2019 
Číslo smlouvy dodavatele: SMLPS-2019-000207

Smluvní strany:

Česká republika - Nejvyšší státní zastupitelství

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Korespondenční adresa:
Kontaktní osoba:

(dále jen „Uživatel“)

a

Trade FIDES, a s.

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupená: 
sp. zn. OR 
Bankovní spojení:
Korespondenční adresa:

(dále jen „Poskytovatel“)

1. Preambule

Jezuitská 585/4, 660 55 Brno 
49467352

JUDr. Pavel Zeman

Dornych 57, 617 00 Brno
61974731
CZ61974731
Josefem Daškou, MBA (plná moc ze dne 31.12.2018) 
KS v Brně oddíl B, vložka 2988
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4. Podmínky instalace zařízení

5. Podmínky užívání zařízení



6. Součinnost Uživatele

6.1. Uživatel je povinen poskytovat Poskytovateli součinnost nezbytnou k plnění závazků 
Poskytovatele vyplývajících z této smlouvy. Uživatel je povinen zejména:

- poskytnout jinou potřebnou součinnost pro účely řádného plnění Poskytovatele dle této 
smlouvy.

7. Cena služeb a platební podmínky

7.1.
v celkové výši 1200,- 
sjednané ceně bude

Uživatel povinen uhradit Poskytovateli sjednanou cenu 
Kč bez DPH za každých 12 měsíců užívání SIM karty. Ke 
připočteno DPH dle platných právních předpisů. V případě

7.4. Závazek Uživatele uhradit sjednanou cenu je splněn dnem, kdy byla příslušná částka 
připsána na účet Poskytovatele.
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8. Komunikace smluvních stran, oprávněné osoby

8.1. Veškerá komunikace mezi stranami této smlouvy bude probíhat prostřednictvím 
oprávněných osob nebo jimi pověřených zástupců.

8.2. V případě, že dojde ke změně oprávněných osob nebo kontaktních údajů u nich 
uvedených, jako je e-mail, tel., apod., strana této smlouvy, u níž k této změně došlo, 
doručí písemné oznámení o této změně druhé straně této smlouvy, a to bez 
zbytečného odkladu.

9. Důvěrné informace

9.1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci součinnosti při plnění z této smlouvy si 
mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále jen 
"důvěrné informace").

9.2. Za důvěrné jsou považovány veškeré poskytnuté podklady a informace bez ohledu na 
způsob či formu jejich poskytnutí, přičemž jsou považovány za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 občanského zákoníku.

9.3. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých důvěrných informacích 
týkajících se druhé smluvní strany a používat důvěrné informace týkající se druhé 
smluvní strany pouze pro účely stanovené touto smlouvou, a to po dobu trvání této 
Smlouvy i 3 roky po skončení této smlouvy.

9.4. Porušením povinnosti neposkytovat důvěrné informace není poskytnutí důvěrných 
informací poradcům a auditorům příslušné smluvní strany a rovněž v případě, že jsou 
takové informace poskytovány třetím osobám na základě příslušných právních 
předpisů.

9.5. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výšikaždý případ 
porušení povinnosti.

10. Doba platnosti smlouvy

10.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami.

11.2. Smluvní strany jsou oprávněny ukončit tuto smlouvu odstoupením od smlouvy 
v případě podstatného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy dle níže 
stanovených podmínek.

11.3. Za podstatné porušení povinnosti, které je důvodem k odstoupení od smlouvy, považují
smluvní strany porušení následujících povinností či ujednání:
a) prodlení Poskytovatele instalac^^^^^^^^^^^^^^^^^^g
b) prodlení Uživatele s úhradou ceny za zajištěníg^^^^^^^^^^^^^^J 

dní,
c) porušení povinností Uživatele sjednaných v čl. 5.2. a/nebo 5.3. této smlouvy,
d) jiné závažné nebo opakované porušení smluvních podmínek Uživatelem, pokud 

přes písemnou výzvu Poskytovatele neodstranil následky takového porušení 
smlouvy v termínu nej později do 15 dnů ode dne doručení výzvy.
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11.4. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení příslušné 
smluvní straně.

11.5. V případě předčasného ukončení smlouvy odstoupenínwx^mlouv^s^Uživatel
umožnit Poskytovateli odinstalovatHHH^^H|^^H^^^^^^H a 

předat ji Poskytovateli ve stavu odpovídajícím oovyklerTumpoTreDen^^^^^^^™

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Tato smlouva nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé 
smluvní strany.

12.2. Smluvní strany se dohodly, že pokud tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 
znění, zajistí Uživatel uveřejnění smlouvy v registru smluv nej později do 20 
kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy, a to včetně všech případných dohod, 
kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší. Uveřejněním smlouvy dle 
tohoto článku se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy 
v otevřeném a strojově čitelném formátu a metadat podle § 5 odst. 5 zákona o registru 
smluv do registru smluv. Před zasláním provede Uživatel anonymizaci této smlouvy 
(včetně jejích příloh) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Anonymizaci vždy 
podléhají důvěrné informace, za které se považují veškeré informace, které jsou jako 
takové označeny, nebo jsou takového charakteru, že jejich vyzrazení či zveřejnění 
může přivodit kterékoliv smluvní straně újmu. Uživatel se zavazuje zaslat Poskytovateli 
potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu po 
jeho obdržení.

12.3. Zaplacením smluvní pokuty sjednané v této smlouvě není dotčeno právo na náhradu 
škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.

12.4. Smluvní strany nemají zájem, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezí 
stranami této smlouvy či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se 
předmětu plnění dle této smlouvy, ledaže je stanoveno jinak. Vedle shora uvedeného si 
smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí nebo praxe.

12.5. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv 
této vady na ostatní ustanovení této smlouvy obdobně podle § 576 občanského 
zákoníku.

12.6. Všechny spory vyplývající z právního vztahu založeného touto smlouvou a v souvislosti 
s ním, budou řešeny podle účinných obecně závazných právních předpisů České 
republiky a soudy České republiky.

12.7. Tato smlouva může být měněna pouze formou číslovaných písemných dodatků.

12.8. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech splatností originálu, z nichž 
Uživatel a Poskytovatel obdrží po 1 (jednom) stejnopisu.
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Příloha č. 1 - „Plná moc'
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via č. 1 - Plná moc

FI D F S

PLNÁ MOC

Trade FIDES, a.s., se sídlem Dornych 57, Brno, PSČ 617 OO, IČ: 619 74 731, zapsana 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 29X8, zastoupena 
Ing. Pavlem Fialou, předsedou představenstva, tímto:

ZMOCŇUJE

Josefa Dašku,
k tomu, aby za

sjednával a podepisoval se třetími stranami obchodní smlouvy, jako jsou uapř. smlouvy o 
dílo, smlouvy o poskytování záručního a pozáručního servisu a jiné, a to do výše plněni 
v určeného v těchto smlouvách maximálně 5,000.000,- Kč a dále, aby shora označenou 
obchodní společnost zastupoval pří případných reklamačních řízeních.

Zmocněnec je dále oprávněn za /.mocnitele vystavovat a podepisovat faktury vztahující se ke 
smlouvám, které za zmocnitclc sjednal a podepsal, a to vše i tehdy, kdy je pudle právních 
předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

mba|

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou, od 1. 1.2019 do 31.12. 2019.

Zmocnilo! prohlašuje, že jeho zájmy jako obchodní společnosti nejsou v rozporu se zájmy 
zmocněnce.

V Brně dne 31. 12. 2018

Trade FIDES, a.s. 
Ing. Pavel Fiala
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