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Prováděcí smlouva 

k Rámcové smlouvě  na zajištění modernizace systému centralizované ochrany objektů  

Číslo smlouvy objednatele: 
Císlo smlouvy dodavatele: 	SMLPO-2019-991-0001 15 

Název investiční akce: 
	

31625300-6 Systému pro ochranu proti krádeži 

Smluvní strany:•  

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace 

Sídlo: 
IČo: 
Zastoupená: 
Bankovní spojení: 
Korespondenční adresa: 
Kontaktní osoba: 

(dále Jen nebo „ Objednatel") 

a 

Trade FIDES, a.s. 

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

(dále Jen „Dodavatel") 

28. řujna 12, 741 11 NovýJičín 
00096296 
PhDr. Sylvou Dvořáčkovou, ředitelkou muzea 

28. října 12, 741 11 NovýJičín 

Domych 57, 617 00 Brno 
61974731 
CZ6I 974731 
Karlem Smolkou, oblastním ředitelem 
KS v Brně  oddíl B, vložka 2988 

Dornych 57, 617 00 Brno 

(společně  dále také Jen „Smluvní strany ", nebo jednotlivě  „Smluvní strana") 

uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen „Prováděcí smlouva") k Rámcové smlouvě  
(dále jen „RS") na zajištění modernizace systému centralizované ochrany objektů  ze dne 7. 6. 2017 
(dále jen „Rámcová smlouva") v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník") a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
(dále jen „ZVZ", nebo „zákon o veřejných zakázkách") k veřejné zakázce s názvem „Modernizace 
systému SCO Policie ČR" č.j. MV-85737-261/VZ-2016. 
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k Rámcové smlouvě na zajištění modernizace systému centralizované ochrany objektů
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Název investiční akce: 31625300-6 Systému pro ochranu proti krádeži
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(dále jen „RS“) na Zajištění modernizace Systému centralizované ochrany objektů Ze dne 7. 6. 2017
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systému SCO Policie ČR“ č.j. MV-85737-261/VZ-2016.



1. PŘEDMĚT SMLOUVY 
1.1. Předmětem této Prováděcí smlouvy je závazek Dodavatele poskytnout Objednateli pinění 

v souladu se specifikací uvedenou v Příloze č. I této Prováděcí smlouvy a ve výzvě  
Objednatele k podání nabídky (dále též jen „Plnění"). 

1.2. Objednatel se zavazuje řádně  dodané Plnění převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu, 
a to způsobem definovaným v této Prováděcí smlouvě  a v Rámcové smlouvě. 

1.3. V případě, že předmětem Plnění dle této Smlouvy je i pinění, které naplňuje znaky autorského 
díla dle zákona č. 12 1/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně  některých zákonů  (dále jen „autorský zákon"), bude v Příloze č. 1 
uvedena informace o autorovi dodaného autorského díla, včetně  uvedení druhu licence. 

2. CENA 

2.1. Celková cena za Plnění dle této Prováděcí smlouvy činí: 

Celková cena bez DPH 	75 038,00.Kč  
DPH 	 1575L98Kč   

Celková cena vč. DPH 	90 795,98 Kč  
Cena za jednotlivé položky Plnění je uvedena v Příloze č. I této Prováděcí smlouvy. 

2.2. Plnění dle předmětu této smlouvy bude uskutečněno do 15.12.2019. Místem pinění je objekt 
zadavatele Muzeum a pamětní síň  Sigmunda Freuda v Příboře. 

3. ÚČINNOST SMLOUVY 

3.1. 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 
objednatel uveřejnění smlouvy v registru smluv nejpozději do 20 kalendářních 
dnů  ode dne uzavření smlouvy, a to včetně  všech případných následujících dohod, 
kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší. Před zasláním provede 
objednatel anonymizaci této smlouvy (včetně  jejích příloh) v souladu se zákonem 
č. 10 1/2000 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. Objednatel se zavazuje 
zaslat dodavateli potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného 
odkladu po jeho obdržení. Po podpisu oběma smluvními stranami tato smlouva, dle zákona 
340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
Pokud nebude uveřejněna v registru smluv ani do tří měsíců  ode dne, kdy byla uzavřena, 
je zrušena od jejího počátku. Pokud smlouva dle zákona 340/2015 Sb., o registru smluv 
zveřejnění nevyžaduje, pak nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední Smluvní 
stranou. 

4. KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN, OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

4.1. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných 
osob stanovených zákonem, smlouvou nebo jimi pověřených zástupců. 
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1.2.

1.3.

2.2.

PŘEDMĚT SMLOUVY › ~
Předmětem této Prováděcí Smlouvy je Závazek Dodavatele poskytnout Objednateli plnění
Vsouladu se Specifikací uvedenou VPříloZe c. l této Prováděcí Smlouvy a ve výzvě
Objednatele k podání nabídky (dále též jen „P1nění“).

Objednatel Se Zavazuje řádně dodané Plnění převzít a zaplatit Za něj dohodnutou cenu,
j a to Způsobem definovaným v této Prováděcí Smlouvě a v Rámcové Smlouvě.

V případě, že předmětem Plnění dle této Smlouvy je i plnění, které naplňuje znaky autorského
díla dle Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech Souvisejících Správem
autorským _a o změně některých Zákonů (dále jen „autorský Zákon“), bude VPřílOZe č. 1
uvedena informace o autorovi dodaného autorského díla, včetně uvedení druhu licence.

CENA
Celková cena Za Plnění dle této Prováděcí Smlouvy činí:

Celková cena bez DPH 75 038,00Kč
DPH 15 757.98 Kč
Celková cena vč. DPH 90 795,98 Kč

Cena Za jednotlivé položky Plnění je uvedena v Příloze č. l této Prováděcí smlouvy.

Plnění dle předmětu této Smlouvy bude uskutečněno do 15.12.2019. Místem plnění je Objekt
zadavatele Muzeum a pamětní Síň Sigmunda Freuda V Příboře.

ÚČINNOST SMLOUVY
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
objednáte] uveřejnění Smlouvy v registru Smluv nejpozději do 20 kalendářních
dnů ode dne uzavření smlouvy, a to včetně všech případných následujících dohod,
kterými Se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší. Před Zasláním provede
objednatel 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. Anonymizacì 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. Objednatel Se Zavazuje
Zaslat dodavateli potvrzení Správce registru Smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného
odkladu po jeho obdržení. Po podpisu oběma Smluvními Stranami tato smlouva, dle Zákona
340/2015 Sb., o registru Smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Pokud nebude uveřejněna v registru Smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena,
je Zrušena od jejího počátku. Pokud smlouva dle Zákona 340/2015 Sb., o registru Smluv
Zveřejnění nevyžaduje, pak nabývá účinnosti Okamžikem jejflıo podpisu poslední Smluvní
Stranou. .

KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN, OPRÁVNĚNÉ OSOBY
Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím Oprávněných
Osob stanovených Zákonem, Smlouvou nebo jimi pověřených Zástupců.



4.2. V případě, že dojde ke změně  oprávněných osob nebo kontaktních údajů  u nich uvedených, 
jako je e-mail, tel., apod., povinná strana doručí písemné oznámení o této změně  druhé 
Smluvní straně  bez zbytečného odkladu. 

4.3. Kromě  zákonných zástupců  Smluvních stran, další osoby oprávněné jednat ve věcech pinění 
poskytovaného dle této Smlouvy, včetně  práva podepsat akceptační protokol resp. předávací 
protokol: 

za dodavatele: 
	

za objednate1e 
	

5. OSTATNÍUJEDNÁNí 

5.1. Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na RS a podmínkami uvedenými 
v RS se řídí, tj. práva a povinnosti či skutečnosti neupravené v této Prováděcí smlouvě  
se řídí ustanoveními RS. V případě, že ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě  
se bude odchylovat od ustandvení obsaženého v RS, má ujednání obsažené v této Prováděcí 
smlouvě  přednost před ustanovením obsaženým v RS, ovšem pouze ohledně  pinění 
sjednaného v této Prováděcí smlouvě. 

5.2. Tato Prováděcí smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností riginálu, 
z nichž každá Smluvní strana obdrží 2 (dva) stejnopisy. Nedílnou součástí této Prováděcí 
smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 - „Specifikace předmětu pinění a rozpočet ceny" 
Příloha č. 2 - „Plná moc" 

V 	 dne 	 V 	 dne 	 

Objednatel: 	 Dodavatel: 

PhDr. Sylva Digitálně  podepsal 
PhDr. Sylva Dvořáčková 

Dvořáčková Datum 2019.11.29 
11:18.22+0100,  

Karel 

Smolka 

Digitálně  podepsal 

Karel Smolka 

Datum: 2019.11.04 

14:4S:23 +0100' 

PhDr. Sylva Dvořáčková 
ředitelka muzea 

Karel Smolka 
oblastní ředitel 
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14:4S:23 +0100' 

PhDr. Sylva Dvořáčková 
ředitelka muzea 

Karel Smolka 
oblastní ředitel 
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4.2.V V případě, že dojde ke Změně oprávněných Osob nebo kontaktních údajů u nich uvedených,
jako je e-mail, tel., apod., povinná Strana doručí písemné Oznámení o této změně druhé
Smluvní straně bez Zbytečného odkladu.

4.3. Kromě Zákonných zástupců Smluvních Stran, další osoby Oprávněné jednat ve věcech plnění
poskytovane'ho dle této Smlouvy, včetně práva podepsat akceptační protokol resp. předávací
protokol:

zadodflvfltflıe: _
za øbjflflnznfløz _-

5. OSTATNÍ-UJEDNÁNÍ
5.1. Veškerá ujednání této Prováděcí Smlouvy navazují na RS a podmínkami uvedenými

v RS Se řídí, tj. práva a povinnosti či skutečnosti neupravené vtéto Prováděcí Smlouvě
Se řídí ustanoveními RS. V případě, že ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě
Se bude odchylovat od ustanovení obsaženého v RS, má ujednání obsažené v této Prováděcí
Smlouvě přednost před ustanovením obsaženým V RS, Ovšem pouze ohledně plnění
Sjednaného v této Prováděcí Smlouvě.

5.2. Tato Prováděcí Smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech Splatností originálu,
' znichž každá Smluvní Strana Obdrží 2 (dva) stejnopisy. Nedílnou Součástí této Prováděcí

smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - „Specifikace předmětu plnění a rozpočet ceny“
Příloha č. 2 - „Plná moc“

V ....................... dne V ............................. dne

Objednatel: Dodavatel:

PhDr S Iva Dìgitálněpodepsal Karel Digitálněpodepsal- y Pt.SyıvaDvøřáčı‹øvá Karel Smolka
ˇ ' V ' Datum:2019.11_29 .Dv0ľaCk0vannzznnvøø- Smolka '1311332233594

PhDr. Sylva Dvořáčková Karel Smolka
ředitelka muzea oblastní ředitel



Příloha č. I - Specifikace předmětu piněnĺ  a rozpočet ceny 

Zadavatel: Muzeum Novojičínska žerotinskýzámekv Novém Jičíně, 28. října 12, 741 11 NovýJičín, Česká republika 

Objekt: 	Muzeum a pamětní síň  Sigmunda Freuda v Příboře, Lidická 50, 742 58 Příbor 

Označ. VIZUALIZACE Autor dila 
Typ/Modeli 

Licence 
Počet Mj. 

Cena bez 
DPH 

DPH  
Celkem bez 

DPH 
Celkem s DPH 

VZ1 

2613,60 Kč  

60KČ..'160KČ  
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Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění a rozpočet ceny

Zadavałel: Muzeum Novojičínska Žerotínský zámek v Novém Jičíně, 28. října 12, 741 11 Nový Jičín, Česká republika
Objekt: Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře, Lidická 50, 742 58 Příbor

Typ/Model! , _ Celkem bez
Licence Pocet MJ. DPH Celkem s DPHOznač. VIZJAUZACE Autor dila DPH

VZ1



FIDES 

PLNÁ MOC 

Trade FIDES, a.s., se sídlem Dornych 57, Brno, PSČ  617 00, IČ: 619 74 731, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2988, zastoupena 
Ing. Pavlem Fialou, předsedou představenstva, tímto: 

ZMOCŇUJE 

Karla Smolku,  
k tornu, aby za obchodní společnost Trade FIDES, a.s.: 

sjednával a podepisoval se třetími stranami obchodní smlouvy, jako jsou např. smlouvy o 
dílo, smlouvy o poskytováni záručního a pozáručního servisu a jiné, a to do výše pinění 
určeňého v těchto smlouvách maximálně  10,000.000,- KČ  a dále, aby shora označenou 
obchodní společnost zastupoval při případných reklamačních řízeních. 

Zmocněnec je dále oprávněn za zmocnitele vystavovat a podepisovat faktury vztahující se ke 
smlouvám, které za zmocnitele sjednal a podepsal, a to vše i tehdy, kdy je podle právních 
předpisů  zapotřebí zvláštní piné moci. 

Tato piná moc je vystavena na dobu určitou, od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. 

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

VBmě dne3l. 12. 2018 

Trade FTDES, a.s. 
Ing. Pavel Fiala 

Plnou moc v piném rozsahu přijímám a prohlašuji, že mé zájmy nejsou v rozporu se zájmy 
zmocnitele: 
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PLNÁ Moc

Třađe FIDES, a.S., Se Sídlem Dornych 57, Brno, PSČ 617 00, IČ: 619 74 731, Zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2988, zastoupena
Ing. Pavlem Flalou, předsedou představenstva, tímto:

ZMOCŇUJE

Karla Smolku,
k tomu, aby zaobchoclní Společnost Trade FIDES, a.s.:

sjednával a podepisoval Se třetími Stranami obchodní smlouvy, jako jsou např. Smlouvy o
- dílo, Smlouvy o poskytování Záručního a pozáručt servisu a jiné, a to do výše plnění

určeného vtěchto Smlouvách maximálně 10,000.000,- Kč a dále, aby Shora označenou
obchodní Společnost Zastupoval při případných reklamačních řízeních.

Zmocněnec je dále oprávněn za zmocnitele vystavovat a podepisovai faktury vztahující Se ke
smlouvám, které Za Zmocnitele Sjednal a podepsal, a to vše i tehdy, kdy je podle právních
předpisů Zapotıˇebí Zvláštní plné moci.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou, od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

Zmocnitel prohlašuje, že jeho .Zájmy jako obchodní Společnosti nejsou vrozporu Se Zájmy
Zmocněnce.

VBrně dne 31.12. 2018

Trade FIDES, a.s.
Ing. Pavel Fiala

Plnou moc v plném rozsahu přijímám a prohlašuji, že mé zájmy nejsou v rozporu se Zájmy
zmocnítele:

Karel Smolka




