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RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO 

(dále jen „Smlouva .. ) 

uzavřená podle ustanovení§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi 

Objednatelem: 

Se sídlem: 
Právní forma: 
Zastoupená: 
IČO: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

U Trojského zámku 120/3, 171 oo Praha 7 
příspěvková organizace 
Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem 
00064459 
CZ00064459 
PPF banka a. s. 
2000980001/6000 

( dále jen „Objednatel") 

na straně jedné a 

Zhotovitelem: 
Se sídlem: 
Zastoupený: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČO: 
DIČ 

Akontext, s. r. o. 
Zárybničná 2048/7, Praha 4, 141 oo 
Ing. Martinem Petrasem 
UniCredit Bank 
1387687808 I 2700 
47286954 
CZ47286954 

( dále jen „Zhotovitel") 

na straně druhé. 

Preambule 

Tato Smlouva je uzavírána se Zhotovitelem, jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky malého 
rozsahu organizované Objednatelem pod názvem „Tisk, kompletace a dodání časopisu Trojský 
koník" (dále též „Veřejná zakázka") dle ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a vnitřní směrnice č. 8/2020 Zoologické zahrady hl. m. 
Prahy (dále též „Zoo Praha"), a jejím účelem je sjednání rámcových podmínek pro průběžné dílčí 
plnění předmětu Smlouvy. 

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany se ve smyslu ustanovení§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanskěho 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (,,Občanský zákoník"), dohodly na uzavření této 
Smlouvy o zajištění dílčích plnění předmětu Smlouvy, které se Zhotovitel touto Smlouvou 
zavazuje pro Objednatele provést na své vlastní náklady a své vlastní nebezpečí 



1.2 

a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za jejich provedení cenu sjednanou touto 

Smlouvou. Jednotlivé položky specifikace tisku, kompletace a dodání časopisu Trojský 

koník, které budou následně předmětem samostatných dílčích plnění, jsou uvedeny 

v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy. 

Tato Smlouva obsahuje podrobné obchodní podmínky pro realizaci jednotlivých dílčích 

plnění a tvoří právně závazný základ pro uzavírání jednotlivých objednávek na dílčí plnění 

na základě písemné výzvy ze strany Objednatele. 

2. Předmět Smlouvy 

2.1 Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek týkajících se jednotlivých dílčích plnění 

( dodávek) v rámci veřejné zakázky s názvem „Tisk, kompletace a dodání časopisu Trojský 

koník". Jednotlivá plnění budou zahrnovat zejména tisk časopisu Trojský koník, tisk 

příloh, kompletování časopisu, balení a jeho dopravu na místa určená Objednatelem, 

včetně nakládky a vykládky, přičemž se předpokládá, že časopis Trojský koník bude vydán 

v počtu 4 vydání za rok, případně v nižším počtu, budou-li dle požadavku Objednatele dvě 

samostatná vydání spojena do jednoho vydání - dvojčísla, případně rozhodne-li 

Objednatel jinak. 

2.2 Jednotlivé dílčí plnění bude uskutečňováno na základě objednávky Objednatele, která 

bude následně potvrzena Zhotovitelem (,,Objednávka"). Objednávka musí být učiněna 

a potvrzena písemně. Za písemnou formu se považuje rovněž komunikace prostřednictvím 

elektronické pošty (včetně datových schránek). 

2.3 Plnění dle této Smlouvy je dále vymezeno: 

2.5 

(a) zadávacími podmínkami Veřejné zakázky, podrobným popisem předmětu plnění 

a podklady předanými Objednatelem k uvedené zakázce; 

(b) nabídkou Zhotovitele předloženou ve výběrovém řízení Veřejné zakázky, která je 

nedílnou přílohou č. 2 Smlouvy; 

(c) cenovou tabulkou zpracovanou Zhotovitelem, která je nedílnou přílohou č. 3 této 

Smlouvy. 

Cena jednotlivých dílčích plnění dle této Smlouvy bude stanovena podle specifikace tisku, 

kompletace a dodání časopisu Trojský koník v příloze č. 1 a podle cenové tabulky v příloze 

č. 3. 

Jednotlivé Objednávky budou vystavovány s ohledem na plánovaný termín vydání 

časopisu Trojský koník s tím, že Objednatel bude informovat Zhotovitele o záměru vystavit 

Objednávku zpravidla 30 kalendářních dní předem, a dále podle aktuální potřeby dotisku 

konkrétního vydání časopisu, přičemž: 

(a) odhadovaný náklad jednotlivých vydání časopisu je od 5 ooo do 9 ooo kusů; 

Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v rámci jednoho vydání více než 9 ooo 
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kusů, přičemž při nákladu překračujícím 9 ooo kusů jednoho vydání cena 
nepřekročí jednotkovou cenu platnou pro vydání v nákladu 9 ooo kusů; 

(b) minimální náklad jednoho dotisku jednotlivých vydání časopisu je 1 ooo kusů, 
přičemž při nákladu překračujícím 1 ooo kusů jednoho dotisku cena nepřekročí 
jednotkovou cenu platnou pro vydání dotisku v nákladu 1 ooo kusů; 

(c) Objednatel si vyhrazuje právo měnit či doplňovat počet, rozsah a specifikaci příloh 
časopisu uvedených v příloze č. 1 a požadovat jejich dotisk podle objemu dotisku 
časopisu. 

2.6 Objednatel si vyhrazuje právo neodebrat celý předpokládaný objem všech plnění 
vymezených příloze č. 1. 

2.8 

Objednatel může požadovat od Zhotovitele dodávku nové přílohy, která není specifikována 
v příloze č. 1, za předpokladu, že cena nové přílohy stanovená Zhotovitelem nepřesáhne 
cenu obvyklou na trhu předmětné přílohy o 7 %. Objednatel dodá Zhotoviteli tiskovou 
specifikaci nové přílohy. Cena nové přílohy bude stanovena dohodou obou smluvních 
stran. Tímto ustanovením však nejsou dotčeny podmínky uvedené v čl. 4, odst. 4. 1. níže. 

Uzavřením této Smlouvy Zhotoviteli nevzniká nárok na uzavření jakékoliv Objednávky 
dílčího plnění. 

3. Podmínky pro jednotlivá dílčí plnění 

3.1 Každá Objednávka bude obsahovat zejména: 

(a) tisková data dle přílohy č. 1; 

(b) náklad vydání časopisu; 
(c) specifikaci příloh a počet příloh pro každý výtisk časopisu dle přílohy č. 1; 
(d) termín dodání (zpravidla do 7 kalendářních dnů); 
(e) místo předání (sídlo Objednatele a tři další místa na území hl. m. Prahy); 
(g) cenu stanovenou dle přílohy č. 3; 
(h) nátisky, pokud to Zadavatel bude vyžadovat; 
(i) případně požadavek na vyšší počet stran nebo změnu specifikace vydání. 

3.2 Zhotovitel je povinen Objednávku přijmout a potvrdit nejpozději do následujícího 
pracovního dne od odeslání Objednávky, nestanoví-li Objednatel jinak. Potvrzením 
Objednávky se považuje smluvní vztah za uzavřený. 

3.3 Zhotovitel je povinen poskytnout dílčí plnění uvedené v konkrétní Objednávce v termínu 
stanoveném Objednatelem, nedohodnou-li se obě strany jinak. 
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4. Cena a platební podmínky 

4.1 Ceny jednotlivých dílčích plnění se řídí cenami uvedenými v příloze č. 3, tyto ceny jsou 
konečné, pevné, nejvýše přípustné a nepřekročitelné po celou dobu platnosti Smlouvy 
a jsou v nich veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením dodávky a s plněním všech 
dalších povinností Zhotovitele dle této Smlouvy, včetně nákladů na materiál, dopravu 
i přiměřeného zisku Zhotovitele. Pro ceny plnění, které nejsou uvedeny v příloze č. 3, platí 
ustanovení čl. 2, odst. 2. 6 výše. 

4.2 Ceny za jednotlivé položky dílčího plnění dle přílohy č. 3 této Smlouvy je možné změnit 
pouze v případě, že dojde v průběhu poskytnutí těchto dílčích plnění ke změnám daňových 
předpisů upravujících výši DPH. 

4.3 V případě, že bude Objednatel požadovat vyšší počet stran nebo změnu specifikace vydání 
časopisu, může být cena jednotlivého dílčího plnění přiměřeně upravena po předchozím 
písemném souhlasu Zoo Praha. 

4.4 Úhrady dílčích plnění podle Smlouvy budou prováděny po převzetí dodávek Objednatelem 
na základě Objednatelem potvrzeného dodacího listu dle článku 6, odst. 6.2 níže. 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

Podkladem pro zaplacení ceny za dílčí plnění podle čl. 2 této Smlouvy je faktura vystavená 
Zhotovitelem bez zbytečného odkladu po předání dodávky dílčího plnění. Tato faktura 
bude mít náležitosti daňového dokladu v souladu s§ 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

K výše uvedeným cenám bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty v zákonné výši. 
Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena k aktuálnímu datu 
v souladu s platnými právními předpisy. 

Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Zhotovitelem 
Objednateli. Platba se považuje za splněnou dnem jejího odepsání z účtu Objednatele. 

Pokud faktura nebude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dané § 28 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a Smlouvou, bude 
Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že je povinen poté vystavit novou 
fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě se ruší běh lhůty splatnosti 
a nová lhůta počne běžet doručením opravené faktury. 

5. Práva a povinnosti smluvních stran 

5.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli ke splnění závazků dle článku 2 této Smlouvy bez 
zbytečného odkladu po jejím podpisu, a dále při každé objednávce dle článku 3. výše, 
veškeré podklady a informace nezbytné k plnění Smlouvy a poskytnout Zhotoviteli 
veškerou potřebnou součinnost. 
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5.2 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat plnění Smlouvy v provozovně Zhotovitele po 
vzájemné domluvě 

5.3 Objednatel je oprávněn pozastavit platby či jednostranně započíst proti pohledávkám 
Zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu: 

(a) prodlení Zhotovitele s plněním jeho povinností; 

(b) škody způsobené Objednateli; 

( c) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků 
Objednatele vůči zhotoviteli. 

5-4 Zhotovitel je povinen: 

(a) při plnění předmětu této Smlouvy provést všechny práce v nejvyšší odborné kvalitě 
a v souladu s obecně platnými oborovými standardy; 

(b) mít po celou dobu plnění předmětu Smlouvy uzavřeno pojištění souviseJ1c1 
s odpovědností za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s plněním 
předmětu Smlouvy ze strany poskytovatele či jiné osoby a to v min. výši 400.000 

Kč z jedné pojistné události; kopie pojistné smlouvy přílohou č. 4 této Smlouvy; 

(c) informovat Objednatele bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by 
mohly být na překážku plnění předmětu Smlouvy a navrhovat řešení vedoucí 
k jejich odstranění. 

5.5 Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce Objednatele 
z této Smlouvy. 

5.6 Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele převést práva a postoupit závazky plynoucí 
ze Smlouvy na třetí osobu. 

5.7 Zhotovitel je oprávněn zajistit si podle potřeb odborné poddodavatele (třetí osoby); 
i v tomto případě je však jediným garantem plnění této Smlouvy Zhotovitel a na jeho vrub 
budou řešeny veškeré nároky z odpovědnosti za plnění této Smlouvy. 

6. Předání dílčího plnění 

6.1 Konkrétní dílčí plnění budou dodána v termínech a za podmínek stanovených 
v Objednávce a sjednaných touto Smlouvou. Zhotovitel je povinen požadované dílčí plnění 
předat Objednateli, případně zaměstnanci třetí osoby Objednatelem pověřené /např. 
zaměstnanci PNS/ (,,pověřená osoba"), v místě a termínu stanoveném Objednávkou. 

6.2 Předání a převzetí dílčího plnění se uskuteční na základě dodacího listu potvrzeného 
Objednatelem nebo pověřenou osobou, přičemž převzetí dodávky pověřenou osobu je 
považováno za převzetí dodávky Objednatelem. Objednatel nebo pověřená osoba 
zkontroluje množství, balení a celkový stav dodávky. Vykazuje-li plnění při předání 
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6.3 

7.1 

7.2  

množstevní nebo jakostní vady, Objednatel nebo pověřená osoba tyto vady písemně vytkne 
Zhotoviteli a stanoví lhůtu pro dodání chybějících výtisků a/nebo odstranění zjištěných 
vad. 

Zhotovitel je povinen dodat chybějící výtisky a odstranit vady plnění zjištěné při předání 
dílčího plnění ve lhůtě stanovené Objednatelem nebo pověřenou osobou. Objednatel nebo 
pověřená osoba nejsou povinni dílčí plnění převzít a podepsat dodací list, dokud Zhotovitel 
neodstraní vady zjištěné při prohlídce. 

7. Doba platnosti Smlouvy 

Smlouva se uzavírá na dobu 12 měsíců. Před uplynutím této doby Smlouva zanikne 
v případě, že rozsah plnění poskytnutých na základě této Smlouvy dosáhne 
nepřekročitelnou cenu za plnění veřejné zakázky dle článku 4, odst. 4.1 této Smlouvy. 

Tato Smlouva končí: 

(a) uplynutím lhůty, na kterou byla Smlouva uzavřena; 

(b) 

(c) 

písemnou dohodou obou stran; 

odstoupením od Smlouvy s okamžitou účinností v případech, kdy některá ze 
smluvních stran poruší závažným způsobem některou povinnost uvedenou v této 
Smlouvě, případně v obecně závazných právních předpisech. 

7.3 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě závažného porušení 
ustanovení této smlouvy Zhotovitelem. Za závažné porušení této Smlouvy bude 
považováno neprovedení dodávek v odpovídající kvalitě nebo neprovedení dodávek ve 
stanoveném termínu. 

7-4 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, jestliže je Objednatel v prodlení 
s plněním závazku dle článku 5, odst. 5.1 této Smlouvy a Zhotoviteli tak znemožnil včasné 
provedení dílčí dodávky v souladu s článkem 3 Smlouvy, jestliže jej Zhotovitel na 
nemožnost včasného splnění závazku předem písemně upozornil. 

7.5 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné od dne doručení oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně. 

7.6 Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu škody. 

7.7 Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni písemně vypovědět tuto Smlouvu i bez udání 
důvodu. V případě výpovědi smluvní strany dle tohoto odstavce Smlouvy činí výpovědní 
lhůta 3 (tři) měsíce a počítá se od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po 
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 
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8. Odpovědnost za vady 

8.1 Zhotovitel odpovídá za vady plnění, které se vyskytnou po dni předání jednotlivého dílčího 

plnění, tedy od data podpisu dodacího listu podle článku 6, odst. 6.2 výše. Objednatel je 

oprávněn uplatnit právo z vadného plnění ve lhůtě 6 (šesti) měsíců od data uvedeného na 

dodacím listu. 

8.2 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat, a to i elektronickou formou, bez 

zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil a stanovit Zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. 

8.3 Neodstraní-li Zhotovitel vady způsobem požadovaným Objednatelem ve stanovené lhůtě 

nebo oznámí-li, že vady neodstraní nebo jde-li o vady neodstranitelné, je Objednatel 
oprávněn odstoupit od Smlouvy nebo požadovat slevu z ceny plnění. 

9. Mlčenlivost 

9.1 Zhotovitel se zavazuje během plnění této Smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato 

Smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od 

Objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost Zhotovitel uvádět 

činnost podle této Smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném 

rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném Objednatelem či organizátorem konkrétního 

výběrového nebo zadávacího řízení. 

9.2 Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci 

a materiály dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici 

Objednatelem. 

9.3 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto 

porušením způsobené. Povinnosti Zhotovitel vyplývající z ustanovení příslušných právních 

předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny. 

10. Vyšší moc 

10.1 Pro účely této Smlouvy se za vyšší moc považuje každá nepředvídaná nebo neodvratitelná 

událost, která vznikla nezávisle na vůli Smluvních stran, kterou smluvní strany při uzavření 

této Smlouvy nemohly předvídat, a která znemožňuje po určitou dobu zcela nebo částečně 

splnění závazků některé ze smluvních stran. Jako vyšší moc lze uznat události, ke kterým 

dojde po podpisu této Smlouvy a kterým nemohla smluvní strana, jíž se týkají, zabránit. 

10.2 Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, je povinna neprodleně písemně 

uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení a provést 

neodkladně taková opatření, aby byly zmírněny, popř. vyloučeny škody jí způsobené 

a z nich plynoucího neplnění závazků. 
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10.3 Po dobu trvání okolnosti vyšší moci se přerušuje účinnost této Smlouvy a smluvní strany 

nejsou povinny plnit své závazky z této Smlouvy. 

11.1 

11. Smluvní pokuty 

Pro případ prodlení se zaplacením ceny za provedené dílčí plnění je Objednatel povinen 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny neuhrazené faktury za každý započatý den 

prodlení. 

11.2 Pro případ prodlení Zhotovitele s předáním dílčího plnění dle termínů v přijatých 

Objednávkách si smluvní strany dohodly smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč, pokud se 

strany nedohodnou jinak. 

11.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé smluvní straně 

požadující zaplacení smluvní pokuty, pokud ke škodě došlo v příčinné souvislosti 

s porušením podmínek této Smlouvy, které zakládá právo na zaplacení smluvní pokuty. 

11.4 Za porušení mlčenlivosti specifikované v čl. 10 této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. 

12. Právní úprava, soudní příslušnost, zákaz postoupení pohledávky 

12.1 Záležitosti neupravené touto Smlouvou se řídí občanským zákoníkem, 

12.2 Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této Smlouvy mezi Zhotovitelem 

a Objednatelem je obecný soud Objednatele. 

12.3 Zhotovitel není oprávněn bez výslovného písemného souhlasu Objednatele postoupit 

jakoukoli pohledávku, která mu vznikne podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, na třetí 

osobu. 

13. Oprávněné osoby 

13.1 Komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím následujících 

oprávněných osob nebo statutárních zástupců smluvních stran, pokud smluvní strany 

neoznámí způsobem určeným pro komunikaci touto Smlouvou jinou oprávněnou osobu. 

13.2 Za stranu Objednatele je osobou oprávněnou: 

Adresa pro doručování Tr · kého zámku 120/3, 171 oo Praha 7 

Emailová adresa: 

Mobilní telefon 

13.3 Za stranu Zhotovitele je osobou oprávněnou: 
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Adresa pro doručování pošty: Akontext, s. r. o., Beranových 65, Praha 9, 199 oo 

Emailová adresa: 

Mobilní telefon: 

13.4 Oprávněné osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávněny ke změnám této 

Smlouvy, jejím doplňkům, ani zrušení, ledaže se prokáží plnou mocí od příslušné smluvní 

strany udělenou jim k tomu osobami oprávněnými jednat jménem příslušné smluvní 

strany navenek a zavazovat ji v záležitostech této Smlouvy. 

14. Zvláštní ustanovení 

14.1 Zhotovitel je povinen uchovávat nejméně po dobu 10 let od skončení plnění veřejné 

zakázky doklady související s plněním veřejné zakázky a umožnit osobám oprávněným 

k výkonu kontroly, provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta začíná běžet od 1. ledna 

následujícího kalendářního roku, ve kterém byla uhrazena Zhotoviteli poslední platba dle 

této Smlouvy. 

14.2 Smluvní strany prohlašují, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této Smlouvy v jejím 

plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto Smlouvou souvisejících, ke kterému 

může kdykoliv v budoucnu dojít. Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že Objednatel je vázán 

zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že text této Smlouvy může být 

zveřejněn prostřednictvím Objednatele v registru smluv. 

14.3 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu§ 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 

bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

15. Závěrečná ustanovení 

15.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím Objednatele v registru smluv. 

15.2 Zhotovitel si je vědom, že je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

Zhotovitel se zavazuje k uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů 

souvisejících s dodávkou dle platných právních předpisů. 

15.3 Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné či nevymahatelné, bude tato 

Smlouva platit ve všech ostatních ustanoveních, nevyplývá-li z obsahu a povahy Smlouvy, 

že toto ustanovení nelze oddělit. Smluvní strany se zavazují toto neplatné, neúčinné či 

nevymahatelné ustanovení nahradit ustanovením bezvadným, které je svým obsahem 

tomuto neplatnému, neúčinnému či nevymahatelnému ustanovení nejbližší. 

9 



15-4 Jakákoliv změna této Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými jednat a podepisovat za Objednatele a Zhotovitele nebo osobami jimi 
zmocněnými. Změny Smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke Smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy. 

15.5 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 stejnopisy obdrží 
Objednatel a 1 stejnopis obdrží Zhotovitel. 

15.6 Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že Smlouva je 
vyjádřením jejich pravé, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují oprávnění 
zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

15.7 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: 

Příloha č. 2: 

Příloha č. 3: 
Příloha č. 4: 

Specifikace tisku, kompletace a dodání časopisu Trojský koník 
Nabídka Zhotovitele 
Cenová ta bulka 
Kopie pojistné smlouvy 

1
6"_;; J-J_Akontext s.r.o. 

V Praze dne ·l ·�árybničná 2048/7 
141 00, Praha 4 

954, DIČ: CZ47286954 

Ing. Martin Petras 
jednatel společnosti Akontext s. r. o. 
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