
Smlouva o dílo č. 201110786 (č. zhotovitele 2019/1/0016)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany, organizační složka státu
Se sídlem:
Jej ímž jménem jedná:

Se sídlem:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6
ředitel Agentury logistiky
plk. gšt. Ing. Stanislav Hudeček
Boleslavská 929, 250 02 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

ICO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIF:

60162694
CZ60162694
Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1
404881/0710
CZ96 0710 0000 0000 0040 4881
CNBACZPP

Kontaktní osoba ve věcech smluvních;

Telefonické a další spojení:

Adresa pro doručování koresponde
Agentura logistiky
Boleslavská 929
250 02 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Datová schránka: hjyaavk
Kontaktní osoba pro věcích odbor

Kontaktní osoba a míst pro dodán
Sekci logistiky MO, adresa Vítězné nám. 1500, 160 00 Praha
6 - Dejvice

(dále jen „objednatel")

a

2. Vojenský technický ústav, s.p.
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu A, vložka

75859
Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Prostřednictvím:
Se sídlem:
Zastoupen:

Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
242 72 523
CZ24272523
Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚPV
Víta Nejedlého 691, 682 01 Vyškov
Ing. Jánem Dzurendou, ředitelem odštěpného závodu VTÚPV
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Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba ve věcech technic

Osoba oprávněná ve věcech ekonom

Adresa pro doručování: Vojenský technický ústav s.p.,
Odštěpný závod VTÚPV
Víta Nejedlého 691
682 01 Vyškov

(dále jen „zhotovitel")

Společně též „smluvní strany"

uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,OZ“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva").

1.

Účel smlouvy

Účelem smlouvy je posouzení užitných a technických vlastností pneumatik 15,00-21 MP 913
pro vozidla typu T-815 a zjištění jejich reálné životnosti.

n.
Předmět smlouvy

2. 1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele za podmínek stanovených touto smlouvou
a na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo spočívající v analytické a expertní
činnosti v oblasti posouzení užitných a technických vlastností 384 ks pneumatik 15,00-21 MP 913
pro vozidla typu T-815 vrácených AČR MV ČR a provedení dynamických zkoušek na 10 ks
pneumatik vybraných na základě statického ověření a dále vypracovávání Technické zprávy
z dynamických zkoušek a protokolů o provedených zkouškách (dále jen „požadované výstupy")
na základě zjištění reálného technického stavu pneumatik, jejich stáří, užitných vlastností pomocí
destrukční zkoušky a homologačního testu životnost (dále jen „dílo").

2. 2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo dle čl. IV. této smlouvy převzít a zaplatit
zhotoviteli sjednanou smluvní cenu dle čl. III. této smlouvy.

III.

Cena

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
dohodly dle přílohy č. 1 této smlouvy na ceně za uvedené dílo takto:
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a) Cena za 1 hodinu práce zhotovitele na přípravných pracích včetně zkoušek:
Cena bez DPH: 977,00 Kč

21% DPH: 205,17 Kč
Cena včetně DPH: 1182,17 Kč

b) Cena za 1 hodinu práce na zpracování výstupů:

Cena bez DPH: 977,00 Kč

21% DPH: 205,17 Kč
Cena včetně DPH: 1 182,17 Kč

3. 2. Ceny uvedené v čl. III. odst. 3. 1. této smlouvy zahrnují veškeré náklady zhotovitele spojené 
s provedením díla (tj. i náklady na provedení likvidací 10 ks pneumatik, náklady spojené 
s organizováním kontrolních dnů, na aktualizaci datových souborů, na přepracování či doplnění 
výstupů, atd.) a jeho předáním objednateli a jsou cenami nejvýše přípustnými a neměnnými 
po celou dobu účinnosti smlouvy s výjimkou případu, kdy dojde k úpravě výše zákonné sazby 
DPH. Účinností takové úpravy se výše cen včetně DPH upravuje dle příslušné sazby DPH.

3. 3. Smluvní strany se dohodly, že celkový finanční objem plnění předmětu smlouvy podle 
čl. II. této smlouvy nesmí překročit částku 786 500,- Kč včetně DPH. Zhotovitel není oprávněn 
poskytnout dílčí plnění, pokud by poskytnutím takového dílčího plnění došlo k překročení 
celkového finančního objemu smlouvy.

IV.
v

Cas a místo plnění
4. 1. Smluvní strany se dohodly, že statická ověření parametrů pneumatik proběhnou 
dle jednoúčelového metodického postupu navrženého zhotovitelem a schváleného objednatelem 
v místě uložení pneumatik (551261 Ústí nad Orlicí, Karpatská 39, PSČ 562 04 Ústí nad Orlicí - 
Kerhartice). Ověření spočívá v:

a) identifikaci pneumatik a sběr všech dostupných údajů (atributů) na nich uvedených;
b) ověření technického stavu a jejich stáří;
c) ověření způsobu a podmínek dosavadního způsobu uložení pneumatik;
d) ověření veškeré dostupné dokumentace k pneumatikám a zhotoveni fotodokumentace;
e) výběr pneumatik pro další etapu ověřování testováním:
- 8 ks pro testování na vozidle AČR T815 8x8 VT;

2 ks pro homologační test životnosti

4. 2. Smluvní strany se dohodly, že k dynamickému ověření parametrů dle čl. IV. této smlouvy 
budou vybrány ty pneumatiky, které svým vnějším vzhledem konvergují k 3. kategorii a vykazují 
známky vysokého opotřebení.

4.3. Zhotovitel pneumatiky potřebné k dynamickým a homologickým zkouškám přepraví 
vlastními silami a prostředky na vlastní náklady na místo, kde budou zkoušky provedeny.
4, 4. Dynamické zkoušky proběhnou u Zkušebny vozidel VTÚPV Vyškov. Zkoušky obsahují:

a) jízdní zkoušky na Zkušebním terénním okruhu na zapůjčeném vozidle AČR T815 8x8 VT 
ve zkušebním provozu dle jednoúčelového Metodického postupu;

b) speciální jízdní zkoušky s trvale podhuštěnými pneumatikami na zapůjčeném vozidle 
AČR T815 8x8 VT za extrémních podmínek až do destrukce dle jednoúčelového 
Metodického postupu.
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Zapůjčení vozidla T815 8x8 VT zabezpečí na vlastní náklady objednatel nejpozději ke dni nabytí
účinnosti této smlouvy. Předání vozidla T815 8x8 VT proběhne na výzvu ze strany zástupce
pro věci technické zhotovitele, a to do 3 pracovních dní, kontaktní osoba objednatele pro výzvu
je

4. 5. Smluvní strany se dohodly, že homologační test životnosti 2 ks pneumatik bude proveden
dle homologační metodiky IGTT, a.s. Zlín.

4. 6. Zhotovitel zabezpečí po dynamických zkouškách ekologickou likvidaci 10 ks pneumatik.

4. 7. Zhotovitel vypracuje z dynamických zkoušek, statických zkoušek a homologačního testu
životnosti požadované výstupy, a to na základě zjištění reálného technického stavu pneumatik,
jejich stáří a užitných vlastností. Uvedený proces bude výchozím vstupem dalšího využití
a nakládání s předmětným majetkem.

4. 8. Požadované výstupy musí být vypracovávány v českém jazyce a zhotovitel je povinen dodat
osobn

a) 2x v listinné a 2x v elektronické podobě na nosiči CD či DVD (fonnát pdf., docx., xlsx.),
který obsahuje:

b) závěrečnou zprávu shrnující výsledky dílčích výstupů u všech kontrolovaných pneumatik;

c) doporučení k dalšímu použití kontrolovaných pneumatik.

4. 9. Dílo bude předáno najednou, nejpozději do 70 kalendářních dnů od nabytí účinnosti
smlouvy. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol o předání díla (dále jen „protokoluj.

4. 10. Dnem splnění plnění se rozumí datum podpisu Protokolu o předání díla zhotovitelem či jeho
pověřeným zástupcem a příjemcem či jeho pověřeným zástupcem.

4. 11. Zhotovitel je povinen předat dílo bez vad a v souladu s čl. II této smlouvy. V případě,
že nebude požadovaný výstup odpovídat požadavkům dle smlouvy, je objednatel oprávněn
předložený požadovaný výstup zhotoviteli vrátit zpět k přepracování nebo doplnění. Zhotovitel
dodá opravený výstup nejpozději do 5 pracovních dní od data doručení vráceného plnění
objednavatelem.

V.

Fakturační a platební podmínky

5. 1. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem splnění plnění potvrzeného příjemcem formou
protokolu.

5. 2. Prodávající je povinen po vzniku práva fakturovat dle čl. V. odst. 5. 1. této smlouvy vystavit
objednateli do 15 dnů daňový doklad (dále jen „faktura11), který doručí do datové schránky
objednatele: ukbwcxd. Název datové schránky: Fakturace (Ministerstvo obrany) nebo na adresu
objednatele pro doručování korespondence a daňových dokladů: VZ 5512, Boleslavská 929, 250 02
Stará Boleslav. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení
§ 435 OZ a číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění.

5 3. Jako objednatel na faktuře bude uveden:

Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1,160 00 Praha 6
Konečný příjemce: VZ 5512, Boleslavská 929, 250 02 Brandýs nad Labem -

Stará Boleslav
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5. 4. Kromě náležitostí uvedených v zákoně o dani z přidané hodnoty musí faktura obsahovat též 
následující údaje:

a) označení dokladu jako faktura, případně „daňový doklad“,
b) číslo smlouvy dle číslování objednatele,

c) datum uskutečnění zdanitelného plnění (tj. datum odevzdání a převzetí každého 
dílčího plnění),

d) příjemce a místo plnění,

e) ICO a DIČ smluvních stran.

f) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být placeno,
g) počet příloh a razítko s podpisem zhotovitele.
h) objednatel - Česká republika - Ministerstvo obrany, organizační složka státu, 

Tychonova 1, 160 01 Praha 6,
i) konečného příjemce - Agentura logistiky

5.5. Společně s fakturou je zhotovitel povinen dodat „Protokol o předání díla“ potvrzený 
příjemcem.

5. 6. Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.

5. 7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo k ní nebudou 
přiloženy požadované doklady, je objednatel oprávněn fakturu do data její splatnosti zhotoviteli 
vrátit, případně zhotovitele informovat o neakceptaci faktury. Zhotovitel vrácenou fakturu opraví, 
eventuálně vystaví novou, bezvadnou. V takovém případě běží objednateli nová lhůta splatnosti dle 
čl. V odst. 6 této smlouvy ode dne doručení opravené nebo nové faktury.
5.8. Zaplacením díla se rozumí připsání částky na účet zhotovitele.
5. 9. Objednatel neposkytuje zálohové platby.

5. 10. Pokud budou u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle 
ustanovení § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle 
ustanovení § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že takovém případě 
bude platba zhotoviteli za předmět plnění snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena 
objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotovitele. Zhotovitel obdrží úhradu 
za předmět plnění ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši 
daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

VI.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení

6.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným předáním díla v termínu dle 
čl. IV odst. 4. 9. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý 
započatý den prodlení.

6. 2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vytčených vad ve lhůtě určené k přepracování 
požadovaných výstupů dle čl. IV. odst. 4.11. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý započatý den prodlení.
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6. 3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním odstranitelné vady plnění ve lhůtě stanovené 
dle čl. IX odst. 9. 5. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

6. 4. V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v čl. VII. odst. 7. 6. této smlouvy nebo 
povinností uvedených v čl. VIII. této smlouvy zaplatí zhotovitel jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši 10 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení.

6. 5. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení v zákonné výši 
stanovené 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, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„NVč. 351/2013 Sb.“).

6. 6. V případě prodlení se zaplacením smluvní pokuty zaplatí zhotovitel objednateli úrok 
z prodlení v zákonné výši stanovené NV č. 351/2013 Sb.

6. 7. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokuty a úroky z prodlení vzniká objednateli prvním 
dnem následujícím po marném uplynutí doby určené jako čas k plnění nebo dnem následujícím 
po porušení povinnosti zhotovitelem a zhotoviteli prvním dnem následujícím po marném uplynutí 
ihůty splatnosti faktury.

6. 8. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dní ode dne doručení oznámení 
o jejich uplatnění.

6. 9. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu 
škody, a to i ve výši přesahující vyúčtovanou, resp. uhrazenou smluvní pokutu a rovněž není 
dotčeno řádně plnit povinnosti vyplývající z této smlouvy.

VIL
Zvláštní ujednání

7. 1. Smluvní strany se zavazují neprodleně informovat o skutečnostech, které znemožňují, resp. 
podstatně omezují možnost provedení díla nebo plnění závazků plynoucích z této smlouvy, 
a to do 3 pracovních dnů ode dne vzniku takové skutečnosti. Strana, u které tyto skutečnosti 
vznikly, se zavazuje navrhnout způsob řešení jejich odstranění.

7. 2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost pro zhotovení díla. 
Objednatel, na vyžádání, poskytne zhotoviteli součinnost k zajištění průběžné spolupráce uživatelů 
(provozovatelů) při zjišťování údajů o kontrolovaných pneumatikách, budou-li objednateli známy.

7.3. V průběhu provádění díla si objednatel vyhrazuje (po předchozím dohovoru) právo 
na kontrolní dny.

7. 4. Smluvní strany se dohodly, že všechny závazné projevy vůle je třeba činit písemnou formou 
a prokazatelně doručit druhé smluvní straně. Pokud smluvní strana, které je písemnost adresována, 
její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, má se za to, že zásilka odeslaná s využitím 
provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání. Pokud je na doručení druhé 
smluvní straně vázán počátek běhu doby určené touto smlouvou a smluvní strana, které 
je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, počíná taková doba běžet 
následujícího dne po uplynutí třetího pracovního dne od uložení písemnosti na poště. Toto však 
neplatí, využije-li některá ze smluvních stran pro doručení písemnosti datovou schránku ve smyslu 
zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění 
pozdějších předpisů.

7. 5. Smluvní strany jsou si povinny navzájem sdělit bez zbytečného odkladu veškeré změny
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týkající se např. změn identifikačních údajů nebo kontaktních údajů včetně jejich vstupu 
do likvidace, insolvence a jejich nástupnictví apod.

7. 6. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

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

1. 8. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání nebo písemném styku, souvisejícím 
s plněním této smlouvy, je český jazyk.

7. 9. Smluvní strany jsou povinny dodržovat při zpracování osobních údajů Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákon č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7. 10 Kontaktní osoba ve věcech smluvních objednatele není oprávněna sjednávat smlouvy 
ani jejich dodatky, pouze jednat o jejich návrzích.

7. 11. Zhotovitel souhlasí, že obsah smlouvy bude uveřejněn v registru smluv dle 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.

7. 12. Zhotovitel není oprávněn, zcela ani z části, postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, 
ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy, ani tuto smlouvu jako celek.

VIII.

Povinnost mlčenlivosti
8. 1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ovsech informacích, které se týkají 
této smlouvy a jejího plnění a o informacích získaných v souvislosti splněním této smlouvy. 
Zhotovitel se výslovně zavazuje nevyužít těchto informací ve svůj prospěch ani ve prospěch jiné 
osoby, ani tyto informace třetím osobám nezpřístupnit bez předchozího výslovného písemného 
souhlasu objednatele. V tom smyslu je zhotovitel povinen poučit i své zaměstnance a jiné osoby 
pro zhotovitele činné a informovat je o povinnostech z toho pro ně vyplývajících. Obecná 
ustanovení právních předpisů o obchodním tajemství a povinnosti zachovávat mlčenlivost nejsou 
tímto ustanovením dotčena.

8. 2. Pokud zhotovitel použije ke splnění předmětu této smlouvy třetí osoby, je povinen 
ve smlouvě, kterou s touto osobou uzavře, tuto třetí osobu zavázat k mlčenlivosti ve stejném 
rozsahu, v jakém je povinností mlčenlivosti sám vázán.

IX.
Záruka za jakost, vlastnická práva a práva k nehmotným statkům, povinnost k náhradě

škody
9. 1. V rámci zhotovování díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen převést vlastnická práva 
na objednatele u věcí materiální povahy, kterými jsou podle čl. IV. odst. 4. 8 této smlouvy nosiče 
dat a dokumenty v listinné podobě. Zhotovitel poskytuje objednateli na zpracované dílo záruční 
dobu v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí nosičů dat příjemcem.

9. 2. Zhotovitel převádí na objednatele vlastnické právo k uvedeným věcem materiální povahy 
okamžikem jejich převzetí objednatelem a podepsáním protokolu oběma smluvními stranami.

9. 3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na dílo, které je předmětem ochrany dle zákona 
č. 121/2000 Sb,, o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
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některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, okamžikem předání poskytuje 
na základě ustanovení § 2358 a násl. OZ k takto vytvořenému dílu objednatel časově a územně 
neomezenou výhradní licenci dílo užít. Tyto licence poskytuje zhotovitel objednateli bezplatně.

9. 4. Zhotovitel odpovídá objednateli za vadné provádění díla spočívající v neodpovídajícím 
rozsahu provedení díla nebo v porušení povinnosti ke splnění, které se zhotovitel zavázal touto 
smlouvou.

9. 5. Zjistí-li objednatel kdykoliv při kontrole provádění díla, že dílo (včetně zpracování datových 
souboru) není prováděno řádně, písemně (též emailem nebo faxem) upozorní na vadné plnění 
zhotovitele a zároveň stanoví zhotoviteli Ihůtu k odstranění odstranitelných vad (minimální lhůta 
je 10 pracovních dnů). Zhotovitel je povinen zajistit, aby se vytknuté vady neopakovaly, a jedná-li 
se o vady odstranitelné, tyto ve stanovené lhůtě odstraní tak, aby bylo zajištěno řádné plnění služby 
podle této smlouvy.

9.6. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, kterou mu způsobí v důsledku porušení 
povinnosti stanovené touto smlouvou, případně v důsledku jednání v rozporu s touto smlouvou. 
Této odpovědnosti se zprostí, pokud prokáže, že škodu nezavinil.

X.
Zánik závazků

10-1. Smluvni strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) provedením a předáním díla řádně a včas;

b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených 
a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;

c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;

d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 
v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly 
mít vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že bude vůči 
majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

10. 2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ve smyslu ustanovení 
§ 2002 odst. 1 OZ se rozumí též:

a) prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu dle čl. IV. odst. 4. 9. této smlouvy o více 
než 10 kalendářních dnů,

b) prodlení zhotovitele s odstraněním vytčených vad ve lhůtě určené k přepracování 
požadovaných výstupů dle čl. IV. odst. 4. 11. této smlouvy o více než 30 kalendářních 
dnů.

XI.
Závěrečná ustanovení

11.1. Smlouva v elektronické podobě bude potvrzena podpisem osob oprávněných jednat.
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11.2. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými,
vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Za změnu smlouvy
se nepovažuje změna identifikačních nebo kontaktních údajů.

11.3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření
smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky
plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy
připojují pod ní své podpisy.

11.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

V Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi Ve Vyškově
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