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Smlouva o dílo
č. SpMO 22595/2020-5153

I. Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Zastoupená:

velitelem 72. mechanizovaného praporu Přáslavice (VÚ 5153
Přáslavice)
podplukovníkem

Bankovní spojení: pě 28, Praha 1
Číslo účtu:
Kontaktní zaměstn

at ve věcech technických

tel.:
e-mailová adresa

smluvních podmínek

tel. mob.:
e-

Adresa pro doručování korespondence: VÚ 5153 Přáslavice
783 54 Přáslavice

(dále jen „objednatel“)
a

VV TOP, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 14125
Sídlo: Podolská 1739/38, Brno, 628 00
IČO: 49977202
DIČ: CZ49977202
Zastoupená: Ctiborem Pokorným, jednatelem
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

č. tel.: č. mobil. tel.
e-mailová adres
datová schránk

Adresa pro doručování korespondence: VV TOP, s.r.o.
Podolská 1739/38
Brno 628 00

(dále jen „poskytovatel“)

Podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) uzavírají, po předchozím výběrovém řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu s názvem „Smlouva o dílo na provedení revize a opravy lezeckého
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trenažéru JAKUB a proškolení dvou osob k provádění pravidelné kontroly LT v roce 2020“,
tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

II. Účel smlouvy

2.1 Provedení opravy a kompletní zákonné revize lezeckého trenažéru JAKUB dle
platných norem k zabezpečení lezeckého výcviku příslušníků VÚ 5153 Přáslavice a
proškolení 2 osob k provádění běžné a pracovní kontroly nosné konstrukce LT
JAKUB.

III. Předmět smlouvy

3.1 Předmět smlouvy:

Předmětem díla se pro účely této smlouvy rozumí oprava podlážek s průstupem (10
ks), poškozených podlážek určených k uložení zátěže trenažeru (11 ks), oprava a
upevnění tyče pro šplh, oprava stávajících poškozených ochranných plastových krytek
lešeňových tyčí (40 ks), oprava upevňovacích bodů pro chyty (dodávka a montáž 30
ks upevňovacích matic M10 a dodávku dalších 20 ks matic), oprava lezeckých chytů
(125 ks v 5 odlišných barvách) včetně upevňovacích šroubů, úprava modulu
univerzální stěna (snížení o jeden segment + doplnění konstrukcí), oprava systému
ochrany před bleskem.

Dále je předmětem VZ provedení kompletní zákonné revize lezeckého trenažéru
JAKUB včetně zakreslení (nafocení) stávajícího stavu k zabezpečení speciální
tělesné přípravy (příprava instruktorů vojenského lezení, výcvik jednotek v lezení), dle
ČSN 730035, ČSN 730038, ČSN 731401, ČSN 738101, ČSN EN 12572, Zákon č.
309/2006 Sb., Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ČSN 738102 - stavební části (lešení) a
sportovních lezeckých prvků trenažéru. Dále pak revize systému ochrany před
bleskem dle ČSN 33 1500, ČSN 34 1390, ČSN 33 2000 s přihlédnutím k ČSN EN
62 305.

Posouzení horolezeckého trenažéru Jakub z hlediska stability nosné lešenářské
konstrukce a stavu jednotlivých lezeckých modulů z pohledu zhodnocení rizik
vedoucích ke vzniku úrazu a vydání Protokolu o provedené revizi (revizní zpráva)
nutný k provozování lezeckého trenažeru JAKUB.

Nosná konstrukce je osazena těmito výcvikovými moduly:

a) horolezecká stěna terénní šikmá b) horolezecká stěna převislá
c) horolezecká stěna hladká d) hasičská stěna s balkony a oky
e) univerzální stěna f) konzoly pro slaňování
g) šplhací tyče, sloup h) šplhací síť

Dále je předmětem VZ odborné proškolení 2 osob (VZP) k provádění běžné a
provozní kontroly nosné konstrukce LT JAKUB, se zaměřením na kontrolu stavu
lešenářské konstrukce a přípojů jednotlivých tréninkových modulů dle příslušných
norem a vydání Protokolu – osvědčení o proškolení dvou osob pro pravidelnou
kontrolu lešeňové konstrukce.

Osoby k proškolení
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3.2 Poskytovatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo
s náležitou odbornou péčí specifikované v čl. 3.1 této smlouvy ve sjednaných
termínech, řádně a svědomitě a v souladu s platnými právními předpisy, vztahujícími
se na jeho výkon a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu sjednanou ve
výši a způsobem uvedeným v čl. IV této smlouvy.

3.3 Poskytovatel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle
smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně
seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal
objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:

a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy,
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému
zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy,
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo
požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení
díla.

Poskytovatel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady,
rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle
tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.

3.4 Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že
smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV. Cena za dílo

4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
před dly na celkové ceně za éto smlouvy ve
výši Kč včetně DPH (slovy: korun českých).
V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související
s provedením služby dle této smlouvy (např. DPH, apod.).

4.2 cena za provedení služby bez DPH činí č, sazba DPH 21 % činí
Kč.

4.3 Kalkulace ceny za službu je stanovena takto:

P.č. Název služby
Počet

ks

Cena za
jednotku bez
DPH (CZK)

DPH

Cena celkem (tj.
cena za

položku) včetně
DPH (CZK)

1 Oprava podlážek s průstupem 10

2 Oprava podlážek určených k uložení zátěže 11

3
Oprava a upevnění tyče pro šplh, na které

došlo k ulomení spodního trnu.
1

4
Oprava ochranných plastových krytek

lešeňových tyčí
40
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5
Oprava upevňovacích bodů pro chyty. Jedná se

o dodávku a montáž 30 upevňovacích matic
M10 a dodávku dalších 20 matic

1

6
Oprava lezeckých chytů včetně upevňovacích

šroubů
125

7 Úprava modulu univerzální stěna 1

8 Práce 1

9 Oprava systému ochrany před bleskem 1

10
Provedení celkové revize lezeckého trenažéru

Jakub
1

11 Odborné proškolení 2 osob 2

CENA CELKEM S DPH

V. Doba a místo plnění

5.1 Objednatel se zavazuje, že umožní poskytovateli provedení díla v prostorech VÚ 5153
Přáslavice ve dnech 15. - 30. 6. 2020, Po-Čt v době od 8.00 hod. do 15.00 hod., Pá v
době od 8.00 hod. do 12.00 hod.

5.2 Smluvní strany se dohodly, že místem plnění, tj. místem předání a převzetí
dokončeného díla a předmětu díla poskytovatelem objednateli je provozovna
poskytovatele služby VÚ 5153 Přáslavice, PSČ 783 54 Přáslavice.

5.3 Poskytovatel bere na vědomí, že místem provedení díla můžou být objekty důležité
pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR, ve
znění pozdějších předpisů. Poskytovatel se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení
upravující vstup do těchto objektů, která byla v této souvislosti vydána statutárním
orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží.
Poskytovatel si zajistí Povolení k jednorázovému vjezdu a vstupu do těchto objektů
pro konkrétní vozidla a osoby.

VI. Podmínky provádění díla

6.1 Poskytovatel splní svoji povinnost provést sjednané dílo podle čl. 3 odst. 3.2 smlouvy
na své náklady a svou odpovědnost s odbornou péčí jeho řádným ukončením a
předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění. Poskytovatel provede dílo
v kvalitě stanovené platnými technickými normami, obecně závaznými právními
předpisy a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů, vztahujícími se k realizaci díla.

6.2 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2626 OZ.
Poskytovatel se zavazuje umožnit objednateli tuto kontrolu díla provádět. Za tímto
účelem je poskytovatel povinen předložit objednateli veškerou dokumentaci
související s prováděním díla, vyžádanou objednatelem.
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6.3  Veškeré odborné práce musejí vykonávat pracovníci poskytovatele, kteří mají 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je poskytovatel na požádání 
objednatele povinen předložit. Poskytovatel je plně odpovědný za provádění prací 
svých pracovníků. 

6.4 Objednatel je oprávněn oznámit poskytovateli přerušení provádění díla v případě, že: 

a. dílo nebude ze strany poskytovatele prováděno v souladu s touto smlouvou, nebo 
b. poskytovatel pozbude způsobilosti k provádění díla, nebo 
c. neposkytnutí plnění ve stanovené lhůtě plnění  

6.5 Oznámení o přerušení provádění díla vydá objednatel nebo zástupce objednatele 
oprávněného jednat ve věcech technických písemnou formou. V tomto oznámení bude 
uveden důvod, pro který objednatel přerušuje provádění díla. Oznámení o přerušení 
provádění díla bude poskytovateli předáno telefonicky a následně doručeno faxem, 
příp. doručeno dle čl. 11.10 této smlouvy.  

6.6 Účinky oznámení o přerušení provádění díla nastávají okamžikem jeho doručení 
poskytovateli. 

 

6.7 Provádění díla může poskytovatel obnovit na základě písemného oznámení o ukončení 
přerušení provádění díla vydaného objednatelem nebo zástupcem objednatele 
oprávněného jednat ve věcech technických. Oznámení o ukončení přerušení provádění 
díla bude poskytovateli předáno telefonicky a následně doručeno faxem, příp. 
doručeno dle čl. 11.10 této smlouvy.  
 

6.8 Účinky oznámení o ukončení přerušení provádění díla nastávají okamžikem jeho 
doručení poskytovateli. 

6.9 V případě, že objednatel přeruší provádění díla z důvodů uvedených v čl. 6.3 a této 
smlouvy, vydá objednatel oznámení o ukončení přerušení provádění díla až poté, co 
poskytovatel odstraní veškeré závady uvedené v oznámení o přerušení provádění díla a 
objednatel odstranění závad zkontroluje.  

6.10 Poskytovatel bere na vědomí, že důvodem k přerušení provádění díla může být ztráta 
způsobilosti v souladu s čl. 6.3 b této smlouvy k provádění činností spojených 
s plněním díla. Poskytovatel bez zbytečného odkladu zašle (předloží) objednateli 
všechny nově platná oprávnění vydaná příslušnými orgány k výkonu své činnosti. 

6.11 O dobu, po kterou bylo ze strany objednatele přerušeno provádění díla, se 
neprodlužuje doba plnění dle čl. 5.1 této smlouvy. 

 
6.12 Dílo předá poskytovatel objednateli nejpozději v poslední den lhůty plnění sjednané v 

čl. 5.1 této smlouvy, v místě plnění, které je sjednáno v čl. 5.2 této smlouvy.  

6.13  V rámci plnění této Smlouvy je poskytovatel povinen předat objednateli doklady nutné 
k užívání předmětu díla, a to v českém jazyce, ve dvou vyhotoveních: 

- revizní zprávu o provedení revize lezeckého zařízení a jeho součástí (nosná 
konstrukce, výcvikové prvky, systém ochrany před úderem blesku), včetně 
zakreslení (nafocení) stávajícího stavu. 

- Protokol (osvědčení) o školení osob k provádění kontroly nosné konstrukce 
LT JAKUB 
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6.14 Poskytovatel je oprávněn předat dílo (dokončit) ještě před sjednanou lhůtou plnění, 
kdy oznámí poskytovatel zástupci objednatele oprávněného jednat ve věcech 
technických datum a čas ukončení a předání.  

 
 

VII. Platební a fakturační podmínky 
 

7.1   Zaplacení dohodnuté ceny služby bude provedeno bezhotovostně po převzetí služby 
(dílčí části služby) objednatelem na základě poskytovatelem vystaveného daňového 
dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře).   

7.2    Objednatel neposkytuje zálohy. 

7.3   Daňový doklad (fakturu) doručí poskytovatel objednateli ve dvou výtiscích po převzetí 
příslušného dílčího plnění objednatelem nejpozději do 10 dnů na výše uvedenou 
doručovací adresu objednatele. Objednatel uhradí úplatu (cenu) dle daňového dokladu 
(faktury) do 30 dnů ode dne jeho prokazatelného obdržení. Za den splnění platební 
povinnosti se považuje den odepsání úplaty (ceny) dílčího plnění z účtu objednatele ve 
prospěch poskytovatele. 

7.4   Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
K identifikaci objednatele je poskytovatel povinen na tomto daňovém dokladu (faktuře) 
uvést následující údaje: „Objednatel: Česká republika-Ministerstvo obrany, se sídlem 
Tychonova 1, 160 01 Praha 6. IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694. Konečný příjemce: 
Vojenský útvar 5153 Přáslavice, 783 54 Přáslavice“. Součástí každého daňového 
dokladu (faktury) bude zejména položkový rozpis ceny příslušného dílčího plnění 
obsahující: 

a) číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění; 

b) kalkulace ceny po jednotlivých položkách dle bodu čl. 4.3. této smlouvy; 

7.5   Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), 
který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými, nebo úplnými 
doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. 

7.6  Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení 
daňového dokladu (faktury). Poskytovatel je povinen vystavit nový daňový doklad 
(fakturu) s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet 
původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená v čl. 
7.3 této dohody ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi 
opatřeného daňového dokladu (faktury) objednateli. 

7.7   Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení 
za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem 
zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že 
takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané 
hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně 
příslušného dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky 
odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty 
odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně. 
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VIII. Vlastnictví a odpovědnost za škodu 
 

8.1 Vlastníkem věci, která byla poskytovateli předána k provedení díla, je po celou dobu 
plnění předmětu díla objednatel.  

8.2  Za nebezpečí škody na prováděném díle až do jeho zpětného předání objednateli 
odpovídá poskytovatel. 

8.3  Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná 
prokazatelně vzniklá škoda. 

 
 

IX. Záruka za jakost, vady díla a reklamace 
 

9.1   Právo z vadného plnění se řídí ustanovením § 2106, § 2107, § 2165, § 2615 - § 2618             
OZ. 

 
 

X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
 

10.1 Neprovede-li poskytovatel řádně a včas dílo v souladu s podmínkami této smlouvy, má 
objednatel právo požadovat po poskytovateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% 
z celkové ceny díla, a to za každý i jen započatý den prodlení poskytovatele až do 
předání úplného díla objednateli. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem 
prodlení. 

10.2 Objednatel zaplatí poskytovateli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 
0,1% z ceny za dílo za každý započatý den prodlení. 

10.3 Maximální výše úroku z prodlení činí 100% z ceny za dílo. 

10.4 Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení 
vyúčtování. 

10.5 Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a 
v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je 
vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši. 

 

XI. Zvláštní ujednání 
 

11.1 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. 

11.2 Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí 
ustanoveními OZ. 

11.3 Poskytovatel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. 
Poskytovatel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného 
duševního vlastnictví třetích osob. 

11.4 Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn 
některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví. 

11.5 Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednání nebo písemném styku, souvisejícím 
s plněním této dohody, je český jazyk. 

11.6 Poskytovatel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této dohody a ani 
po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoli informace, 
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se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými 
materiály v listinné nebo elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti 
s plněním závazku podle této dohody, třetím osobám (mimo subdodavatele). 
Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné. 

11.7 Zpracování případných osobních údajů fyzických osob v souvislosti s plněním 
předmětu této smlouvy, a to jak na straně objednatele, tak i poskytovatele, bude 
prováděno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů), jakož i v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přičemž 
jednotlivé smluvní strany se zavazují před případným zpracováním osobních údajů 
dotčených fyzických osob zajistit splnění právních podmínek dle uvedených právních 
předpisů pro takovéto zpracování. 

11.8 Poskytovatel souhlasí s uveřejněním údajů v této dohodě s výjimkou ustanovení, která 
obsahují utajované informace a obchodní tajemství. 

11.9 Poskytovatel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých 
práv, ani žádný ze svých závazků plynoucích z této dohody ani tuto dohodu jako 
celek. 

11.10 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této dohody musí být 
učiněna v písemné formě, není-li v textu dohody uvedeno výslovně jinak, a musí být 
doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresy 
uvedené v záhlaví této dohody. V případě doručení jakékoli písemnosti telefaxem 
nebo e-mailem musí být originál dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi 
osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky. 

11.11 Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, 
že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou 
nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této 
dohody, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu 
na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. 
 

 
XII. Zánik závazků 

 

12.1   Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v souladu ustanoveními 
§ 2106 a § 2107 OZ. 

12.2   Poskytovatel je mimo jiné případy podle ustanovení § 2106 OZ, oprávněn odstoupit od 

smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s plněním jeho peněžitých závazků o 30  
kalendářních dnů a více (jedná se o podstatné porušení dohody ve smyslu ustanovení 
§ 2002 OZ). 

12.3   Odstoupit od smlouvy lze písemnou formou. Odstoupení se doručuje podle čl. 11.11 
této smlouvy. 

12.4   Odstoupení od smlouvy je účinné uplynutím 6 kalendářních dnů od data doručení 
podle čl. 11.11 této smlouvy. 

12.5   Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva zaniká vedle případů stanovených 
OZ, také: 

a) dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně 
vynaložených nákladů; 
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b) jednostranným odstoupením od smlouvy ze strany objednatele pro její podstatné
porušení poskytovatelem.

12.6 Za podstatné porušení této smlouvy poskytovatelem se považuje zejména:

a) prodlení v provedení díla poskytovatele v termínu uvedeném v čl. 5.1
této smlouvy, delší než 5 dnů,

b) prodlení s odstraněním vad o více jak 15 dní.

c) opakované porušení povinností poskytovatele vyplývající z této
smlouvy, přičemž opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí
porušení jakékoliv povinnosti.

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1 Tato Smlouva má 9 očíslovaných stran, nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího
podpisu poslední smluvní stranou.

13.2 Jsou-li v této smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.

13.3 Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným
ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě podepsaným statutárními orgány
nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za
změnu smlouvy nepovažují. V případě změny zástupce objednatele nebo
poskytovatele oprávněného jednat ve věcech technických nebude vyhotoven dodatek
ke smlouvě; smluvní strana, u které ke změně zástupce došlo, je povinna tuto změnu
oznámit druhé smluvní straně. Účinnost změny nastává okamžikem doručení
oznámení příslušné smluvní straně.

13.4 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám, že si ji
přečetly, že ji uzavírají na základě své svobodné, pravé a vážné vůle, a že smlouva
nebyla uzavřena v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

13.5 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a je uložena na https://nen.nipez.cz/

V Přáslavicích, dne …….……..… V Brně dne …………………

Objednavatel:

avice

Podpis, razítko:

Poskytovatel:

Jednatel


