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Smlouva o poskytování energetického
managementu budovy Dětské léčebny v Ostrově

u Macochy
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Název: Jihomoravský kraj

Sídlo: Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82

IČ: 708 88 337

DIČ: CZ70888337

Zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Název: „Společnost Dětská léčebna Ostrov“
Sídlo: Vážní 456, Hradec Králové, PSČ 503 41
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Chrz – ENESA a.s.
E-mail: tomas.chrz@enesa.cz
Telefon: +420 775 671 940

Společnost ve smyslu § 2716 a násl. Občanského zákoníku je tvořena společníky:

Název: VCES a.s. („správce společnosti“)
Sídlo: Na Harfě 337/3, 190 00 Praha 9
IČ: 26746573
DIČ: CZ26746573
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze oddíl B, vložka 8052
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Pokorným, předsedou představenstva

a
Anthony Christian Joel De Busschere, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení:
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Název: ENESA a.s. („společník“) 
Sídlo: U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9 
IČ: 27382052 
DIČ: CZ27382052 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze oddíl B, vložka 10200 
Zastoupená: na základě plné moci správcem společnosti – společností VCES a.s. 
  

 
Název: Adam Rujbr Architects s.r.o. („společník“) 
Sídlo: Lidická 75, 602 00 Brno 
IČ: 26920522 
DIČ: CZ26920522 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45616 
Zastoupená: na základě plné moci správcem společnosti – společností VCES a.s. 

 
(dále jen „Dodavatel“) na straně druhé 
 
 

1. Článek 
Úvodní ustanovení, účel a předmět smlouvy 

1.1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 

„Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy“ (dále jen „Zadávací řízení“). Dodavatel 
prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 

předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 

nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a 

odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy za 

dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě. 
 

1.2. Smluvní strany prohlašují, že společně s touto smlouvou mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo „Dětská 

léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy“ (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je 

závazek Dodavatele jako zhotovitele pro Objednatele zpracovat kompletní projektovou 
dokumentaci stavby a provést stavbu nové budovy Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u 

Macochy (dále jen „Budova“). Objednatel bude vlastníkem Budovy. Smluvní strany dále prohlašují, 

že tato smlouva je ve smyslu ust. § 1727 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), smlouvou závislou na Smlouvě o dílo. 
 
1.3. Objednatel je zřizovatelem příspěvkové organizace Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková 

organizace, se sídlem č.p. 12, 679 62 Křetín, IČ: 00386766, které hodlá po dokončení a předání stavby 
svěřit Budovu k hospodaření ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Uvedená příspěvková organizace se tak stane 
provozovatelem Budovy (dále jen „Provozovatel“). 
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1.4. Účelem této smlouvy je  

 zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu Budovy 
(dále také jen „EnM“) a 

 ověření plnění klíčových energetických parametrů Budovy, a to:  
a) parametrů, jejichž konkrétní hodnoty byly stanoveny Dodavatelem v jeho nabídce 

v rámci Zadávacího řízení. Jedná se o tyto parametry: 
1. Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy: Uem = 0,21 W/(m2.K) 
2. Výše roční spotřeby neobnovitelných zdrojů energie: NPE = 93 kWh/(m2.rok) 

b) souhrnu parametrů Budovy prokazující její zařazení v kategorii A dle vyhlášky 78/2013 

Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 

78/2013 Sb.“). 
 

Veškeré prováděné činnosti budou řešeny tak, aby nebyly v rozporu s normou ČSN EN ISO 50001 

a mohly být zařazeny do systému energetického managementu Objednatele. 
 

1.5. Dodavatel se zavazuje realizovat projekt zavedení a provádění EnM Budovy, který zahrnuje činnosti 

specifikované v podrobném rozpisu níže: 
 

Etapa 1 - Analýza objektu 
a) Návrh systému sledování a vyhodnocování vycházející z Objednatelem předepsaného 

minimálního rozsahu sledovaných veličin uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy. 
Dodavatel, který je zároveň na základě Smlouvy o dílo zhotovitelem projektové 

dokumentace a zhotovitelem stavby Budovy, je seznámen s požadavky Objednatele 
uvedenými v Příloze č. 1 této smlouvy a je tedy povinen celou stavbu Budovy realizovat 
s ohledem na plnění těchto požadavků. Kompletní technická příprava pro zavedení EnM 

tedy bude hotova již v době předání dokončené stavby Budovy Objednateli a před 

započetím plnění dle této smlouvy. 
b) Analýza objektu z pohledu sledování všech parametrů určujících zařazení budovy do 

kategorie energetické náročnosti specifikované vyhláškou č. 78/2013 Sb. do klasifikační 

třídy A a případné doplnění měřených veličin tak, aby zařazení do třídy A mohlo být 

průběžně vyhodnocováno. 
c) Návrh způsobu ověření klíčových energetických parametrů Budovy v provozu zařízení a 

stanovení dalších rozhodných energetických ukazatelů (EnPI ve smyslu ISO normy). 
d) Výchozí přezkum úrovně spotřeby energie a vody v objektu odvozený z projektu 

skutečného provedení stavby a parametrů požadovaných projektovou dokumentací 
 

Etapa 2 - Zavedení EnM 
e) Zavedení informačního systému pro EnM (základní informace o Budově, odběrná místa, 

měřící místa, databáze, evidence faktur a dokumentů, apod.). 
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f) Proškolení Provozovatele Budovy a pracovníků Objednatele zapojených do procesu 

EnM. 
g) Definování procesu sběru, kontroly a vyhodnocování dat týkajících se Budovy. 
h) Návrh struktury a termínů roční Monitorovací zprávy obsahující plnění klíčových 

energetických parametrů Budovy a jeho předložení ke schválení Objednateli. 
i) Návrh zapojení EnM budovy do systému energetického managementu Objednatele, 

projednání potřebných kompetencí a odpovědnosti. 
  

Etapa 3 - Provádění EnM 
j) Sběr dat z měřených a vyhodnocovaných míst, kontrola funkčnosti výpočetních a 

monitorovacích systémů. 
k) Posouzení skutečných parametrů Budovy dle měřených a vypočtených parametrů, 

vyhodnocení energetických ukazatelů a zpracování Monitorovací zprávy.  
l) Předávání agregovaných dat s časovým rozlišením v elektronické podobě 1x měsíčně 

Objednateli. 
m) Projednání výsledků s Objednatelem a případné úpravy nebo návrhy na vylepšení 

systému EnM. 
 

Etapa 4 – Plánování a průběžné zlepšování 
n) Vyhledání dalších příležitostí ke snížení spotřeby a návrh vhodných opatření. 
o) Projednání nalezených opatření s Objednatelem a jejich zapracování do návrhové části 

Monitorovací zprávy. 
 

1.6. Veškeré tyto činnosti ve výše uvedeném rozsahu, k jejichž výkonu se způsobem stanoveným v této 

smlouvě Dodavatel zavazuje, jsou dále označovány souhrnně jako „Dílo“. 
 

1.7. Objednatel se zavazuje Dodavatelem řádně provedené Dílo převzít v souladu s článkem 3. této 

smlouvy a zaplatit za ně Dodavateli cenu uvedenou v článku 4. této smlouvy v souladu s platebními 

podmínkami uvedenými v článku 5. této smlouvy. 
 
 

2. Článek 
Práva a povinnosti smluvních stran 

2.1. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění EnM Dodavatelem: 
2.1.1.  bude na své náklady provádět obsluhu energetického systému Budovy v souladu s 

Provozním řádem, včetně předmětů opatření doporučených Dodavatelem; 
2.1.2.  bude dodržovat pokyny Dodavatele týkající se provozu technologických zařízení Budovy, 

pokud nebudou v rozporu s účelem této smlouvy; 
2.1.3.  bude udržovat energetický systém Budovy na své náklady funkčním a v souladu se 

standardními provozními podmínkami popsanými Knize místností, jež tvoří součást 

Smlouvy o Dílo; 



2.2 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU 

BUDOVY DĚTSKÉ LÉČEBNY V OSTROVĚ U MACOCHY 
 

5 
 

2.1.4.  bude chránit obvyklým způsobem energetický systém Budovy, včetně technických 

zařízení, před poškozením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím třetí osobou; 
2.1.5.  bude bez zbytečného odkladu předávat Dodavateli účetní a jiné doklady potřebné pro 

činnost Dodavatele v této fázi a hlásit zjištěné závady na energetických zařízeních Budovy. 
Objednatel je oprávněn pověřit plněním těchto povinností Provozovatele Budovy, který bude 

v takovém případě vůči Dodavateli oprávněn jednat jako zástupce Objednatele. 
 

2.2. Dodavatel se zavazuje po dobu uvedenou v článku 3. této smlouvy provádět pro Objednatele EnM, 
tj. zejména: 

2.2.1.  sledovat hospodaření s energií v jednotlivých částech Budovy v rozsahu vyplývajícím z 

Přílohy č. 1 této smlouvy; 
2.2.2.  vyhodnocovat hospodaření s energií Budovy v rozsahu a podrobnosti uvedeném v Příloze 

č. 1 této smlouvy; 
2.2.3.  sledovat měsíčně, počítat nejméně čtvrtletně a ročně spotřebu energie a vody v Budově; 
2.2.4.  doporučovat další možnosti a opatření, jak zlepšit hospodaření s energií, zejména 

prostřednictvím beznákladových opatření; 
2.2.5.  zpracovat písemně průběžnou Monitorovací zprávu za uplynulý kalendářní rok; 

Monitorovací zpráva musí minimálně obsahovat: 
• popis provozu energetického systému Budovy během sledovaného kalendářního 

roku; včetně popisu odchylek od standardního provozu energetického systému 

během sledovaného období; 
• specifikaci provedených dodatečných opatření; 
 výši dosažených úspor nákladů (v porovnání s minulým rokem; první rok v porovnání 

s úrovní spotřeby neobnovitelných zdrojů stanovenou Dodavatelem v jeho nabídce 

v rámci Zadávacího řízení); 
• výši dosažených spotřeb energií v členění po jednotlivých provozech; 
• závěr, zda klíčových energetických parametrů bylo dosaženo či ne, včetně 

zdůvodnění, proč k dosažení klíčových energetických parametrů nedošlo; 
 návrh opatření vyplývajících z výsledků projednání Monitorovací zprávy (s rozdělením 

na opatření beznákladová, nízkonákladová, vysokonákladová). 
 
2.3. Objednatel tímto uděluje souhlas se zpracováním a uchováváním údajů a dat, které souvisejí s 

plněním předmětu dle této smlouvy. Dále se zavazuje poskytnout Dodavateli potřebnou součinnost, 

zejména poskytovat Dodavateli dokumenty a informace potřebné pro provedení Díla. 
 

2.4. Dodavatel je povinen realizovat Dílo dle této smlouvy dle pokynů Objednatele, a to na svůj náklad a 

na své nebezpečí ve sjednané době, Objednatel však neodpovídá za vhodnost pokynů daných 

Dodavateli. Na případnou nevhodnost pokynů je Dodavatel povinen neprodleně písemně upozornit 

Objednatele. 
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2.5. Dodavatel je povinen realizovat Dílo v souladu se všemi příslušnými právními předpisy a požadavky 

na předmětnou činnost a předmět Díla. 
 
2.6. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude činěna písemně, není-li touto smlouvou 

stanoveno jinak. Písemná komunikace se činí v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím 

doporučené pošty, datové schránky nebo e-mailu na adresy kontaktních osob smluvních stran 

uvedených v záhlaví této smlouvy nebo jinak sdělených druhé smluvní straně. 
 
 

3. Článek 
Místo a doba plnění smlouvy a způsob předání a převzetí Díla 

3.1. Místem plnění smlouvy je podle povahy činnosti Budova, sídlo či provozovna Dodavatele nebo sídlo 

Objednatele. Místem předání Monitorovacích zpráv je sídlo Objednatele. 
 

3.2. Dodavatel se zavazuje provést a předat Dílo Objednateli v těchto termínech a lhůtách: 
Etapa 1:   ve lhůtě pro předání dokončené stavby Objednateli dle Smlouvy o dílo 
Etapa 2:   do 2 měsíců po předání dokončené stavby Objednateli 
Etapa 3 a 4:  ode dne ukončení Etapy 2 do 31. 12. 2025  
 

3.3. První, předběžná Monitorovací zpráva bude zpracována v termínu dle dohody obou stran, 

nejpozději však do 6 měsíců od ukončení Etapy 2. Předběžná zpráva bude projednána oběma 

smluvními stranami a z jednání bude pořízen zápis obsahující případné dodatečné požadavky 

Objednatele na podrobnost zprávy, která bude potřebná pro objektivní hodnocení energetických 

parametrů Budovy. 
 

3.4. Roční Monitorovací zpráva za uplynulý kalendářní rok bude zpracována vždy nejpozději do konce 3. 
kalendářního měsíce následujícího roku. Roční Monitorovací zpráva za první sledovaný kalendářní 

rok může být dle dohody stran nahrazena předběžnou Monitorovací zprávou. 
 

3.5. Dodavatel předá zpracované výstupy, jež jsou předmětem Díla, Objednateli v elektronické podobě 

(pdf/doc/rtf/xls/běžné grafické formáty). Předání a převzetí výstupů bude po ukončení každé etapy 

nebo předání Monitorovací zprávy protokolárně potvrzeno odpovědnými pracovníky obou 
smluvních stran. 

 
 

4. Článek 
Cena Díla 

4.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za jednotlivé části Díla dle této smlouvy činí: 
 
Etapa 1 a 2:  celkem 50 000,- Kč bez DPH 
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Etapa 3 a 4: 80.000,- Kč bez DPH za první kalendářní rok (v případě, že Dodavatel neprováděl 

EnM po celý kalendářní rok, pak mu náleží alikvotní část z této částky určená dle 

počtu dní, kdy EnM v daném kalendářním roce prováděl) 
 60.000,- Kč bez DPH za každý další kalendářní rok 
 

4.2. K ceně Díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy 

k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. 
 
 

5. Článek 
Platební a fakturační podmínky 

5.1. Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu Díla specifikovanou v článku 4. této smlouvy po 

částech vymezených v článku 4. odst. 4.1. této smlouvy, a to takto: 
a)  část ceny Díla za Etapy 1 a 2 – na základě faktury vystavené Dodavatelem po ukončení Etapy 

2 a podpisu předávacího protokolu k příslušným etapám,  
b) část ceny Díla za Etapy 3 a 4 – na základě faktury vystavené Dodavatelem po protokolárním 

předání každé roční Monitorovací zprávy (příp. předběžné Monitorovací zprávy nahrazující 

dle dohody stran první roční Monitorovací zprávu). 
 

5.2. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. 
 

5.3. Faktury vystavené Dodavatelem dle této smlouvy musí obsahovat náležitosti řádného daňového 

dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty, a 

zejména tyto údaje: 
a) označení smlouvy; 
b) označení příslušné etapy Díla; 
c) přílohou je kopie předávacího protokolu podepsaného Objednatelem. 

 
5.4. V případě, že daňový doklad nebude mít požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho 

ve lhůtě splatnosti zpět Dodavateli s uvedením důvodu k doplnění či úpravě. Splatnost doplněného 

či upraveného daňového dokladu počíná běžet znovu ode dne doručení doplněného či upraveného 

daňového dokladu Objednateli. 
 

5.5. Dodavatel prohlašuje, že: 
a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy 

(dále jen „daň“), 
b) mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 

daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 
c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 
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5.6. Platba bude provedena v Kč formou bankovního převodu na účet Dodavatele uvedený v záhlaví této 

smlouvy, případně jinak sdělený Dodavatelem. 
 

5.7. V případě prodlení Objednatele se zaplacením faktur je Dodavatel oprávněn požadovat od 

Objednatele zaplacení úroku z prodlení v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje 

výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, 

likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé 

otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob. 
 
 

6. Článek 
Ukončení smlouvy 

6.1. Zanikne-li Smlouva o dílo uzavřená mezi stranami jinak než splněním, zaniká bez dalšího i tato 

smlouva. Pro vyloučení pochybností však strany prohlašují, že zánikem této smlouvy nezaniká 

Smlouva o dílo. 
 

6.2. Předčasně ukončit tuto smlouvu lze písemnou dohodou smluvních stran nebo jednostranným 

odstoupením v případě podstatného porušení smlouvy ze zákonných důvodů a z důvodů v této 

smlouvě uvedených. 
 

6.3. Za podstatné porušení této smlouvy se považují ve smyslu § 2002 občanského zákoníku zejména 

případy, kdy: 
a) je Objednatel v prodlení s úhradou faktury dle článku 5. této smlouvy vystavené na základě a 

v souladu s podmínkami této smlouvy déle než třicet dnů; 
b) je Dodavatel v prodlení s prováděním Díla v termínech dle článku 3. této smlouvy déle než 

třicet dnů; 
c) Objednatel opakovaně přes písemnou výzvu Dodavatele neposkytnul Dodavateli potřebnou 

součinnost. 
 

6.4. Odstupuje-li od smlouvy kterákoliv ze smluvních stran, oznámí písemně tuto skutečnost druhé 

smluvní straně. Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní 

straně. V oznámení o odstoupení z důvodu podstatného porušení smlouvy uvede odstupující strana 

vždy důvod svého odstoupení.  Plnění ze smlouvy poskytnutá ke dni zániku smlouvy odstoupením, 
si smluvní strany nebudou vracet. 

 
 

7. Článek 
Další ujednání 

7.1. Obě smluvní strany se zavazují, že veškeré informace a skutečnosti týkající se zejména činnosti druhé 

smluvní strany, jejích klientů, dodavatelů, zaměstnanců, hospodářské situace, know-how, , které se 

dozvědí při plnění předmětu této smlouvy nebo v její souvislosti, použijí výhradně jen pro případ 
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plnění v rámci spolupráce na základě této smlouvy a budou zachovávat o takových skutečnostech 

přísnou mlčenlivost a utajení. 
 

7.2. Smluvní strany se taktéž zavazují, že neumožní seznámit s těmito skutečnostmi jakoukoli třetí osobu, 

s výjimkou případů, kdy jsou tak povinny učinit na základě zákona nebo kdy třetí osoba je taktéž 

vázána povinností mlčenlivosti, a budou je přiměřeným způsobem chránit proti jejich úniku. Toto 

ani předchozí ustanovení se nevztahuje na informace a skutečnosti, které: 
a) byly písemným souhlasem Objednatele uvolněny od těchto omezení; 
b) jsou veřejně dostupné, nebo byly zveřejněny jinak, než porušením povinnosti 
c) jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo věcně příslušným správním orgánem na 

základě zákona a jsou použity pouze k tomuto účelu. 
 

7.3. Veškerá plnění a výstupy, která vzejdou z předmětu a účelu této smlouvy, definovaných v článku 1 

této smlouvy, jsou výlučným vlastnictvím Objednatele. 
 

7.4. Smluvní strany se dále zavazují, že jakékoliv předávané know-how bude předáno protokolárně a 

písemně s podpisem obou smluvních stran. 
 

7.5. Ustanovení dle odst. 7.1. a 7.2. tohoto článku smlouvy se nepoužije pro povinné zveřejnění smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., kde musí být smlouva vložena ve strojově čitelném formátu. 
 

7.6. Ustanovení dle odst. 7.1. a 7.2. tohoto článku smlouvy nepoužije pro prezentaci Dodavatele či 

Objednatele v rozsahu zveřejnění loga protistrany a názvu Díla. Zároveň smluvní strany prohlašují, 

že každá taková i jakákoliv širší prezentace musí být písemně schválená protistranou a musí 

respektovat grafické manuály pro použití loga každé ze smluvních stran. 
 

7.7. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn převést jako postupitel svá práva a povinnosti 

z této smlouvy Provozovateli, s čímž Dodavatel vyjadřuje předem výslovný souhlas ve smyslu ust. § 

1897 odst. 1 věta druhá občanského zákoníku. 
 
 

8. Článek 
Závěrečná ustanovení 

8.1. Pokud jakákoliv ustanovení nebo jakékoliv části ustanovení smlouvy budou považovány za neplatné 

nebo nevymahatelné, nebude mít taková neplatnost nebo nevymahatelnost za následek neplatnost 

nebo nevymahatelnost celé smlouvy, ale celá smlouva se bude vykládat tak, jako by neobsahovala 

příslušná neplatná nebo nevymahatelná ustanovení nebo části ustanovení a práva a povinnosti 

smluvních stran se budou vykládat přiměřeně. Smluvní strany se dále zavazují, že budou navzájem 

spolupracovat s cílem nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení platným a 

vymahatelným ustanovením, jímž bude dosaženo stejného ekonomického výsledku (v maximálním 
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možném rozsahu v souladu s právními předpisy), jako bylo zamýšleno ustanovením, jež bylo 

shledáno neplatným či nevymahatelným. 
 

8.2. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, 

přičemž každá ze smluvních stran se zavazuje spravedlivě zvážit návrhy druhé smluvní strany. 
 

8.3. Tato smlouva se řídí ustanoveními zákona č.  89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění 

pozdějších předpisů, s těmito výhradami: 
a) Podmínky této smlouvy lze měnit pouze písemným ujednáním obou smluvních stran. 
b) Obě strany prohlašují, že mezi nimi nejsou zavedeny žádné zvyklosti ani zavedená praxe 

stran. Smluvní strany nemají v úmyslu zvyklosti ani zavedenou praxi stran zavádět jinak než 

písemně formou smlouvy o dílo podepsanou oprávněnými osobami. 
c) V rámci obchodního styku se obě strany dohodly, že vzájemně vylučují možnost přijetí 

nabídky s dodatkem nebo odchylkou. 
 

8.4. V případě plurality osob na straně Dodavatele se tyto osoby zavazují, že budou vůči Objednateli a 
třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této 

smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy, i po dobu trvání 

jiných závazků vyplývajících z této smlouvy. 
 

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

zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy provede Objednatel v zákonné lhůtě a na své náklady. 
 

8.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1 – Technické požadavky na kvalitu a rozsah datových systémů. 
 

8.7. Smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě. 
 

8.8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla 

sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují smluvní 

strany své podpisy. 
 

Doložka 
dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 
Rada Jihomoravského kraje schválila tuto smlouvu na své 139. schůzi konané dne 30. 3. 2020 usnesením 

č. 9688/20/R139. 
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V Brně dne 24.04.2020 V Praze dne 24.04.2020

_______ ______ _____ _____

Objednatel

Jihomoravský kraj

JUDr. Bohumil Šimek

hejtman

Zhotovitel

„Společnost Dětská léčebna Ostrov“

Ing. Zdeněk Pokorný

předseda představenstva společnosti VCES a.s.

_____ ______

Zhotovitel

„Společnost Dětská léčebna Ostrov“

Anthony Christian Joel De Busschere
místopředseda představenstva společnosti VCES a.s


