
SlvııxıuvA O IL iHOvĚ (x ı›ıı„0-z7.020-08-0015
pvzx/ø zú/flznn ť I49/20,/2 S/v, zná/„ná zzž/wnfh (z/zž/ø/vn „xvoz 3/, (vz/xxx xnzjnnnz n xêxøhøvzv n dále/nn

„Snızønvn y

l Qìıwvví'

Objednafcl "vˇí'ıııurııı'cc Třebíč7 př, 1 Jim WI Orgflifiwćć'
Sídlo PIV/Iv/ˇ/WO /7/1/7'/ 11“ ` 18/110, 67401V
Ĺastoupcnà řcdílcllšon paní
Bankovní Spojení: I
Ĺ íıčlu
IĹ, 0013739396
DIČ; CZOOX395<15
ˇI`el +420564980911]
Fax. +420 568 840 062
E-maıl: mfofťLjnť/n'n' CZ
ID dalo Scln'ćınk): Ićzıjqc
Kontaktní osoba acdnalclc vc vč cch Ischníckých (IIC túto Smlouvy 10:

g. 1; »On L/ Umí šovmı

(dále jen „ Olıjızılmıtel“)

Zhotovitel' STAľKO a.
Sıdíoi ľťı ŠZ) xkc námčsıı' 51, P0111141;ı'cćnš'ımˇélvlčłvln` 530 02 Parˇılubínć'
Zasloupená: ng Leoše/n Raıbrˇťm,Judnululćm
ačfmá v OR vedsném Kı'ajxlgfnı .vundmn v Hradu KrÚ/své, mlílíl (L vložka 148
Bankøvnı' Spøjnnı'.
Č účtu:
IĹO 1358353/
DIČ CZ13583531, DIČ DPI-I CZ6990047219
TL› +420 467003111
Fax: +420 467 003119
E-mail: abc/wdúılsıapracz
ID datové Schľz'ınky: b7zıvxpň
Kontaktní oèoba Ylıulovıtclž: ve věcech technıckých dle této Smlouvyje

(dálejen „ZIıDtavita/”)

Schovatcl: Deponest, 3,120Ă
Sídlo: Praha [0, VVŠOW'DQ, Kuluín. ˇć nám. 1391/11, PSČ 100 00
Zasluupcna': Mgr Janem Bfidrrářľm,jadrıaľelem
Zapsaná V OR vedeném MĚSZA/xýııı xDuL/ťm v Praze. Oddíl C, Vložka 168818
IČ0124722014
T v 420 777 566 700
Evmail:
ID datové Schránky: [zp-4851:
Kontaktní Osoba 'chovatele dle této Smlouvy jc
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1.2

(dáte ięn „Søhnvøzøıˇ'ú

nyavřely níže uvedeného dneV mčsiefl a 'roku tulo
smloın ıı u úschově ztlroju h kódů

neb T
Íìeľimre a xˇylálael Snılnn

Není-li medcno Jinak v tito łšınlou'xč nebo JeJíeh l7iˇílonżì map' deínm'v
vyskytující Se v tćro Smlouvu (tčetnč ' h Přiloh) dále ny \

`lllú

t x spojeni
" \ y/nam

„ıìtutorskył zákon" znamena 7/xkım C
předpisu.

„Ob tn
předpisu

ý záıwniıt“ Lnnnxnná /nknn č 8*) Zoiz sh.. Občanský vzitønšh ve znèni 150/a „th

„Podmínky vydání“ Znamena skutečnosti definované vodst 7 l při Jejiehř Splnění bude
Selmvatcl povinen vydat Předmět úschovy Objednatclt

„Předmět úschovy" znamena předmět plnění podle Smluvní dokumentace definované
v odstV 2.2 teto Smlouvy

„Smlouva“ znamená tuto smlouvu O usehme, včemč `14:]íeh příloh

„Smluvní dokumentace" znamená Soubor smluvních dokumentů uzavřených ine/.i
Objednatelem a Zhotovitelern,jakjsou tyto dokumenty delˇmnvnny v Odst. 2 I teto Smlouvy.

„Smluvní strany“ Ynamená Společně Zhotovitel, Objednatel a Schovatel, a „Smluvní strana“
znamená kteroukoli z nich

„Uschuva“ 7namena službu poskytnvanou Schovatelem Za Účelem úschovy Přcdmčtn
úschovy.

Pro výklad te'to Smlouvy platí následující pravidla'

Odkazy na „články“ a „přílohy“ se vykládaj jako odkazy na příslušné nky a přílohy této
Smlouvy.

a) Odkazy na jakýkoliv právní předpis se vztahují na daný právní předpis vplatne'nı
znění, popř. na pra'vní předpis. kterým bude příslušný právní předpis nahrazen

b) Odkazy na „osohu' nebo „stranu“ se vylxládají tak, Že se VZlahuJí na Jakoukoli
fyzickou Osobu, právnickou osobu. Společnost, vládu, Sta't, Organizační složku státu,
společný podnik, spolek nebo Sdružení (Se Samostatnou právní Subjektivitou či nikoli).

c) Odkazy na „dny“ Jsou odkazy na kalendářní dny.

d) Odkazy na „pracovní dny“ znamenají odkazy kterýkoli den, kromě Soboty a neděle
a dnů, na něž připadá státní svátek podle platných právních předpisů Ceske' republiky.

e) Pojmy definované v této Smlouvě v množne'm Číslo maji Shodný vyznam
ivjednotne'm čísle a naopak.

Ů Nadpisy jsou v této Smlouvě použity pouze pro přehlednost a pro výklad jejich
ustanovení nemají Žádný význam.

V Článek n
Uvodní prohlášení

Smluvní Strany prohlašují následující:
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III.l

Objednatel či Zhotovitel uzavřeli na základě \yslcdkú zadávacího řízení verejne Zakázky
' “„ Zahájene'ho

n\ `lt /aká/,ek
ia

odesláním oznámení o Zahájení zadávacího řiyeiií k u
dne 13.11 2019, nasledujici Smlouvy

ejne'ní do věstníku vor

a due l8 OK 2020 Smlouvu O dílo Č DILO'ZOŽOfOtltll l jejímž nřcclníćtcní jV
Ĺ`×ienio<ıničnilio infınnnačního systemu,

o) (lite lĚŠľ/X 202i) ľ"/rrvisní siiiloi“
Lhoto'vitcle poslqlnoixt (ìhjctlı
smlouvy o dílo;
(v tcxtujen „bmluviíí dokumentace", jednotlive „àšmlouw ii díV

iiıipleiucnt i“

vn č

Předinˇ cm plnění podle Smluvní dokumentı
Zdio]o\ y áod, datový inodcl a další nezbytná waojııvrł dokuınrnta
vci Ncinocničuílio inionnačnilio Systému, ktciy dodal Žlìoiovit
„Předmět úscho\ˇy") na Zálxladč Smlouvy o dílo

Objednateli (v textu jen

Specifikace Pietlničuı úschovy tvoří Příloha Č l - této Sinlouv y

V Čiánøir iIi
Učel Smlouvy a vydání Předmětu úschovy

Účelem ićto Smlouvy je Zajistit Obiednateli přístup kc /di'ojovýnı kodúm Předmetu úschovy,
které jsou poiiˇcbne pro adne' užívání Piˇ'edmětu úschovy na Yi'ıkladč: Smluvní dokumentace
a k podkladovˇým materiálům k Předmčtu úschovy v následujících případech:

a) Zánik Zhotovítcle bez právního nástupce nebo Zánik nebo úmrtí právního nástupce
Zhotovitele,

b) Zanik smluvního v7tahu mczı Zhotovitclein a Objednčitelem na 7ák|adč Odstoupení
Objednatclc nebo výpovědi Zhotovitclc nektere' nebo všech smluv Smluvní
dokumentace;

c) Zhotovitel nebo osoba, jíž náleží autorská prava k Předměiu úschovy nebo jejich výkon`
převede nebo postoupí právo kPředmětu úschovy na třetí osobu nebo nastane jina
Skutečnost, na ákladč ktere dojde ke změně vykonavatele autorských práv k Předmetu
úschovy a v souvislosti so skutečnostmi obsaženými v tomto ustanovení může dojít
nebo dojde k ohrožení práv Objednatclc Předmět úschovy užívat způsobem uvedeným
vo Smlouvě o dílo:

d) Zhotovitel, nebo osobajíž náleží autorská prava k Předmět“ úschovy ncbojejıch výkon,
vstoupí do likvidace, nebo je›lí na ni podán insolvenční navrh, navrh na vyhlášení
moľatoria a/nebo povolení reorganizace a nebo pokud zamýšlí takový návrh podat či
jeho podání iniciovat, nebo pokud jakýkoliv Soud prohlá i úpadek Zhotovitele, nebo
osoby jíž nálež autorská práva k Předmětu úschovy nebo jejich výkon, a/nebo rozhodl
o insolvenčním návrhu, \yhlásil moratorium u/nebo povolil reorgamzaci, nebo pokud
Zhotovitel, nebo osobajíz náleží autorská prava k Předinetu úschovy nebojejích výkon
Zahají jednání o reorganizačnı'm, restnıktuializˇ ím a'nebo jinem obdobném plánu,
připravuje jakýkoliv takový plan a/ncbo jeho přípravu či vyjednání zada' třetí osobě,
nebo pokud jakýkoliv soud Zainítl návrh na konkurs alnebo insolvenční návrh pro
nedostatek majetku, nebo pokud je Zhotovitel, neho osoba jíž náleží autorská práva
kPředmčtu úschovy nebo jejich výkon v úpadku avnebo hrozícím úpadku a/nebo
splňuje podmínky pro prohlášení úpadku a/nelw hrozíeího úpadku ve smyslu
insolvenčního Zákona nebo byl/a předvolán/a k prohlášení o majetku a/nebo byl podán
navrh na prohlášení o majetku;
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IVZ

Vl.l

VILI

f tv
ľředmčt Smlouvy

Předmětem této Smlouvy Je úschova Přcxtmëtu úschovy7 l<v` ' totove“ 7h<novuclen na
Zákládě Smluvní dokumentace, ktery Zhotovltel a Objetlnntel ulo`7 'v souladu z ustanovením
článku V. této Smlouvy do Usehovy Zřízcno Sehovátelem

Správu dle této StnlouvìV vykonává Sebovfltcl, km'v v: po“
Smlouvou

Předání Píethnettt Úsohm
tniø zzx pn'rømnøfln pnv
píeddvnnćho Předmčtu úschovy.

n sxntnvnnn xnnn v xžóln (člnflnnzn. ,
non; It; nzmıžnn

snhøxtnętn pznhc-hne zn n
,nýeh Zostupefv Ohícdnžıt 4lž t Yhotovvtel

`dnıe'tvím štft'ovaeíht;
Č ení valrclıty šíírownýeh dat dojde k předání šıfrováoího klíče

Po pře nˇmí provede Schovntol 7<íšıíí`o\ˇáııí Předmčtu úschovy prost
algorıtmn Po ov
nebo hesla Obtcdnáteh

Následně Schovatel pře ezınc Předmět úschovy na datovém nosíčí a o tomto úkonu bude
Smluvnímı .stranami pořízen Zápıs

Čıánvk v1
RuLšířoní Předmělu úschovy

Smluvní strany se dohodly, Že v případě` kdy doíde k aktualí , í či Zmene Přcdmčtu úschovy
Ze strany Zhotovitele na Základč Smluvní dokumentace, jsou Ohjcdnatel a Zhotovitel
oprávněni předat tyto aktualizace čt ı^o7šíření rovněž do Úschovy Zřízene' Schovatelem a to na
Základè písemnć výzvy SchovatelíV Sehovntel Jo po obdržení vý/,vy povinen náVıhnout
Occlnatclı u Zhotoviteli datum a čas předání aktualızáee Přcdmčtu úschovy ncjpozdčjí do
14 dnů

Článek vIı
Nakládání s Předmětem úschovy

a Podmínky vydání Předmět“ úschovy

Sehovátel vydá Objedn'nttelí Z Úselıovy Předmět úschovy v případě, Že mu budou předloženy
následující listiny:

a) originál Výpísu Z Obchodního rejstříku, [c kterého bude pátmo, Že obchodní Společnost
Zhotovitele nebo právního nástupce Zhotovitele Zániknul bez právního nástupce
nebo

b) úmrtní líst fyzické osoby, která Se Stala v průběhu trvání te'to Smlouvy právním
nástupcem Zlıotovítcle
nebo

o) píseınne Odstoupení Objednatele dle ustanovení v odst 3.1, písmv b) této Smlouvy od
Jedné nebo všech Smluv Smluvní dokumentace Z důvodu uvedených v těchto
smlouvách nebo 1 lušne'm právním předpısn, opatřeno'` podpisem Objednatele
a Zároveň potvrzení dt'Zıtelc poštovní líeence o doručení tohoto odstoupení Zhotovitel!
nebo

d) písemné ukončení Jedné nebo všeeh Smluv Smluvní dokumentace Ze Strany
Zhotovitele dle ustanovení v odst. 3.1, písm. b) této Smlouvy / důvodů ktere' nejsou
/ávísle najednnní či nečínnostì Objednátele, opatřené podpisem Zhotovitele
nebo
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VIL3

\'ˇll.4

VILĎ

Vlllil

VIlI.2

IX.2

c) pınhliišeni JojeıliıntclV o „kritečuzžsteeh tıxeLIeny'cn t 3 lV pisi . c) doplnčnyrrr
oynámeın'm Zhotovitele, smlouvou mezi Zhotovitelein a třetí osobou. nebo jiným
dokumentem proka/.ujíeíın takovou skutečnost
nebo

t) originál vz' pisu Z obchodního nebo Insolvcnc
skutečnosti uvedene v odst. 3.l, písm d)
(v t/:xlujen „Podmínky if.“

ihø xøluřıiat, zz iaøxehø hnzinn panny

edm /. Forímínek vvdivn' uvedením v nostv' připndčV Že bude splněna
/`b)ed lv un 'v/uıkı ui,

h dnu Ode (tr předložení j
(terlnatelı vf'ıvu 11. vyzvednutí .tetlmětu uscliow
Pvˇcdnıčtn úschovy tihle/.inner je pøvvnnn (mi
skutečně splněna`

Schovutcl není oprávněn jiným než vtćto .Smlouvě uvcdcnym zpusobem skřetlmčtcm
úschovy disponovat, jinak odpm idu' za škodu tím vzniklou

Smluvní struny se zaaují poskytovat si v/.tijen'ině při plnění dle tc'to Smlouvy maximalni
možnou součinnost

Schovntel Se Z' 'zuje, Že činnosti jím pi'O ˇ'iděne' na zćikludč teto Smlouvy budou odpovídat
právnímu řádu Ceske' republiky jakož i veškeiym platným technickým normám a obecným
Stanrlnrılüm beˇ/pečnostı informačních systemu

Scliovutcl se zavazuje postupovat při plnění dle této Smlouvy vždy s odbornou péčí
a v souladu se Smlouvou. Schovatel se zavazuje vynaložit nejvyssi možneˇ úsilí, které po nem
lzc Spravedlivč požadovat, aby nedošlo k narušení integrity dat Předmětu úschovy.

Článek VIII
Práva duševního vlastnictví

Zhotovitel timto uděluje Schovateli v rozsahu nezbytně nutne'm veškerá práva ve smyslu
pirslušnych ustanovení právních přcdpisů ochrany duševního vlastnictví k Přcdrnčtu úschovy
v souvislosti sprovedením Ověření Předmětu úschovy a následně sposkytovániin služby
Úschovy pro účely definovaneˇ touto Smlouvou.

Zhotovitel tímto uděluje Objednateli vrozsahu nezbytně nntnein, nejméně však vrozsahu,
který je definován vpříslušných ustnnoveních Smlouvy o dílo kjejímu předmětu plnění,
veškerá práva ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů ochrany duševního
Vlastnictví k Přcdmčtu úschovy k nakládání s Předmětem úschovy takovým způsobem. aby
Objednatel byl Schopen uživat Předmět úschovy v rozsahu plynoucim Ze Smluvní
dokumentace. Toto ustanovení nikterak nezužnje licenční oprávnění plynoucí ze Smluvní
dokumentace.

Článek IX
Odměna Schovatcle

Smluvní strany se dohodly, že Schovatclí náleží Za činnost dle této Smlouvy odměna Ve vy

i Za Zřízení Úschovy a jejímu Zajištění první Iok od podpisu Smlouvy
Usclıovy;

iit za každý následující i'ok Uschovy.

Odměna Sclwvatcle za poskytování Úsehovy je splatná vždy na uvedené Období dopředu
a bude uhi'azena na základě faktury vystavené Schovutclem ke dni začátku příslušného obdobi
Sc Splatností 30 dnů. Dnem zdanitelného plněníje prvni den příslušného obdobiv
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X.2

X3

X4

X5

Sdnflflxżı nøn; :z nnflv pøúpnn .šxníønvy pláıeøxn DPH.
Uvedená :zem y; kone a 7ahrnuíe veškeıh' 'vynnldženć náklady Sehovatele
Smluvní meny Se dohodly, Ze Odměnu :116 'íolíofo
Objednčnel

ıku u: povınen hıžıdıí Sclxnvćítelı

‹\1 zz
“ nzırnení

VVem/'11 víc/'ln Á'šmleu'
zejmena 1nkákolí oznámení ev Sdelení n Ovsmì pod
Formč v en krimjá/yce xíorue na Alˇ Smluvní „Irán
(í) osobním dolučením, (11) /êíslànínı k rukám pl lušne' xmluxní Struny drżııelem plıcenee, nebo (IV) e- ilem uzároveň Jedním ze '/píˇıxohü U“ 'ch \ bedech (1) a/ (xO/námení učínčue' v še uvedeným /pusobem bude považováno 711 íˇádnč doxueene píˇ ˇSmluvní `tıunè Okzınìzıkem:

medem/J _Jníćık, Májennní kınnnnıkčıee Sınluxuíelı

X.I.I v případě` osobního doı'ueení, přev elíın Oznámení nebo Sdělení písemně pověřeııouosobou nn udrese uvedene' V lomu) Článku _
X4112 vpıˇ'ípaclč donıčení poštou převzetím Smluvní SLrunou nohu, pokud Smluvní Stranupísemnost nepřevc/mc, (í) uplynutím u tího (3.) pracovního dne po (1m ulo nípísemnesn na dnrııčovaeí poště nebo (u) den` kdy Smluvní Slrčıná převzetí odmítla,S tím, že za doklad Odeslání Se považuje poıvı'zený pedací lísle
X13 V případě 7,351 1í e-mzııleın Obdržením potvrzení O úspěšném odeslání neboneobdr: ním Oznámení e nederučení e›mšnlu (nebojine'ho odpovídajícího dokladu)
Komaktními údaj! Objednatcle Se rozumí'
firmá: Ncmocnıce Třebíč, příšpěvkovž'ı Orgánızáee
k rukám:
adresa: Purkyñuvo nám. 133/2, 674 Ol
tel.:
e›mail:

Kontaktnímı údájı Zhotovílele Se rozumí:
lˇınncı; STAPRO S. r. O.
k mkám. l
adresa. Pernšlýnskć náměstí 51, Pardubiee~Stárć Město, 530 02 PardubıceStát: Česká republika

Kontákmími údaji Sehevaıele se wzuıní:
firmcı: Depenes , .O4
k rukám:
adresa: Kubánská nám. 1391/11, 100 00 Praha 111~ VršoviceSu . Českárepublíka
tel.:
email;

Smluvní stranu oznámí bez Zbytečnćho odkladu dalším Smluvním stranám Jakékoliv změnyúdajů uvedených v této Smlouvě a jakoukolıvˇ jınou Změnu své domčnvací adresy [Onnou
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X12

XL4

XLS

XILI

XILZ

únpøf čnnehø iifløpnn išáanýn
adresy Smluvní strany bez nulnoi

ním tohoto oznámení dojue
ı uˇ/čiviˇ uí dodatku k této Smlouvě

Čıánfli; xi
Důvěrnost informací

Záiiná ž snninvniz \ flivnn .vz
o podmínkach Ic'to żmlouvy
‹ Důzětnć informace j. kicie se
pisemne'lío souhlasu těchto Osm ,i Smliuníeh siıun
povinností rníčcnhvosti \ı: sicjn in ion ihu jako Smluvní Strany (u) piislus'ıiýel'4

h Správních ur du a Soudu, pokud jsou Smluvn Vny pin ıniìy podle Obeen ,
předpisu jim t3 o iıiloiinacl poskytnout. nebo ('iii) iıilìnn'iari ku, ' iu nebo x
dostupnými jinak než porušením této Siiile '

ı=l posk iuoui jako
'dniim'rł

Smluvní siıiiny se dohodli' ře budou S Díučinýinı informacemi nakládat jako s tlz inlm
Obchodním tajemstvím, an by bylo nutne takoveV informace Jako ,.tlí'ıvěirne^° vždvjeilnorlivčoznačovat .'i to i v případe ukonč ii učıuuosti teto Smlouvy V) uvedené nevylučujemožnost vjednotlivých případech při Zvýšcncın zajmu [Oto o/načcní pro jednotlive' informace
pou Smluvní strany berou Zároveň na vědomí, Že nektereV` Z důvčmých intormaeí jsou takcˇ
předmetem obchodního tajemství další Smluvní strany. ehıiiuěným dle příslušných ustanoveníObchodníhov ˇkoníkii
Příjemce in formaci není v Souvislosti S touto Smlouvou povinen utajevat a omezovat využ tí
informací

a) ktere měl příjemce informací k dispozici před tím. než mu byly poskytnuty
poskytovatelem informací.

b) ktere' se staly veřejně známými, aniž by se tak Stale porušením povinnosti některé ze
Smluvních Strćiu [e'to Smlouvy,

c) ktere byly p iemCi informací poskytnuty podle priivu třetí Stranou bez Závnxku
mlčenlivosu,

d) které byly příjemcem informací nezávisle vyvınu
c) u nichž byl příjemce informací předclio'Iím písemným souhlasem poskytovatele

informaci povinnosti mlčeuíivosti a Zachování důvěrnosti ZproštčnV
Smluvní strany Se zavazují, že veškeré Di'iverne' informace, ktere' od sebe navzájem Získajı',
budou použity výhradně pro plnění účelu, ke kteremu budou sdělující Stranou určeny.Příjemce důvčme' informace se Zava/.uje pou 'vat přiměřené peče, a ak v žádném případě nev menší míře, než je míra peče, kt eu využívá k Oehraně s ých důvěrnýclı informací, které
jsou podobneho významu` k ochrane před neoprávněným užíváním, poskytnutím, ˇ/veiˇ jněním
nebe s ním dů "črne' informace.
Tímto ustanovením nejsou dotčena práva ii povinnosti Objednatele a Zhotovitele plynoucí ZeSmluvní dokumentace.

Článek XII
Odpovědnost Za škodu

Smluvní strany nesou odpovědnost Za Zpíisebeuou škodu v rámci plainy'eh právních předpisůatćto Smlouvy Smluvní strany se Zavayují k vy\inutí maximálního úsilí k předcházeníškodam a k minimalizaci vzniklých škodV
Žádná ze Smluvních stran neodpovídá a škodu` která v nikla v důsledku věcně nesprávne'honebo jinak elıybne'ho Zadání, ktere' řadně obdržela od jine Smluvní strany v případě, Že nanesprávnest takoveho Zadání dmhuu Smluvní Stranu písemně upozornila před vznikem
odpovídající škody. Žádná Ze Smluvních stran není odpovědná Za prodlení Způsobene'
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Xllifi

XII/t

XII“

XIV.l

X1V,2

XIV.3

XIVA

XIV.5

XIV.6

XIV.7

XIV.8

XIV.9

[nnútønttn 5 pınčnšxn Záx „zm un á .snvrnxnt znnny.
Sehovatel neodpovídá Za spı
Objednatelı ani Zhotovttelí Zaj
uschovy

'nost obsahu Pıˇ'edmčtu úschovy Schovatel neodpovídá
flfliv šızøóy nęhn zízzıčí újmy xvznxkíć nn vydání' Prćdmëm

Objednatel odpovídá v plném rozsahu Za škodu, která by vZníkla dalším Smluíníìn stranám
v dusledku neoprávněného wvdži `dnn`ıtn xls hn'vy Objednatııh v Qotvíflov s tou domov

fˇıtánøtfl vn;
kustoupení práv a z:

Žádná práva Z teto Smlonxy nemohou být postoupenıí 7Íl|rıto\,tteletn nebo Schov
»vouhíasu ostatních innluˇxníeh stran. zehoínteí

[n bez

přetleho/.ího písemné
nekterych poxtnností /
Objerínatele a Zhoto\ itele

u pnıěuítn
nv sntınvvy tí Mann jnn x pšfltíníxn/hn nífløxnnýnx „nhíznnm

ČIánn-k Xiv
Ukončení Smlouvy

Odstoupení od této Smlouvy nebo jíné jednostranné ukončení této Smlouvy je ptˇípustne
výlučně Z důvodů stanovených v tomto Člı'ınku.

Kterakoliv Ze Smluvních stran je Oprávnčna od této Smlouvy odstoupit v případě7 že Se jiná
Smluvní Strana dopustí podstatnoho porušení této Smlouvy a sve porušení nenapí'aví do třiceti
(30) dnů od obdržení písemného oznámení dotčené Smluvní strany obsahujícího popis
příslušného porušeníV

Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a nabývá učtunosti dnem doručení ostatním
Smluvním stranám Ke dni účinnosti Odstoupení zanikají veškerá práva a povinností
Smluvníeh stran Z `to Smlouvy Smluvní strany Se dohodly, Že pokud bude tato Smlouva
Zrušena na Zakladě odstoupení. vypořádají si vzájemné Závazky vo lhůtě patnácti (15)
pracovnich dnů po nabytí účinností odstoupení.

Objednatel a Zhotovitel jsou Oprávnění vypovčdčt tuto Smlomu bez udání důvodu pouze
Společ `

V případě ukončení Smlouvy, ktere' nebude následkem jednani Schovatele, Objednatel nemr't
pravo na vı'aceníjıž uhrayene Odměny Scho\ atele na příslušné období.

Tato Smlouva automaticky Zanıka okamžikem vydání Předmětu tˇtschovy Objednateli.

Tato Smlouva Zaniká i v případě. odstoupí-Ii Objednatel nebo Zhotovitel Od Smlouvy o dílo
nebo Smlouva o dílo bude jinak ukončena, aniž by bylo provedeno dílo. V takovém případě
tato Smlouva Zamka okamžikem účinnosti odstoupení od Smlouvy o dílo, nebo okamžikem
jineho ukončení Smlouvy o dílo dle tohoto odstavceV

V případě ukončení teto Smlouvy Zjake'hokolìv důvodu s výjimkou vydaní Předmětu úschovy
Objednateli dle odstavce 14.6 teto Smlouvy je Schovatel povinen předat Předmět úschovy
ZhotoviteliA

Odstoupení od této Smlouvy se nedotyká ustanovení o náhradě Škody nebo ř ní sporůr
Odstoupení od této Smlouvy nebo její zanik Zjakéhokoliv jiného důvodu nema vliv na tn'áni
povinností Smluvních Stran ve vztahu k Důverny'ın informacím, jež Zůstflnou v platnosti.
dokud se veškeré Důvěrnć informace ııestanou veřejně přistupny'mı Jinak než vdůsledku
porušení stanovených povinností Snıluvníeh stı'an.

XIV.100bjednatel si V Souladu s § 100 odst. 2 Zákona č. 134'2016 Sb., o Zadávání \eřejných Zakázek,
ve znění pozdějších předpisů7 vyhrazuje právo na [měnu Ĺhotovitele v průběhu plnění veřejné
yakazky ajeho nahrazení Za podmínek stanovených Smlouvou o dílo.
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XVll Tato Smlouva a

XVl Smluvní Struny Sc tínno yzuˇflzuu

VM? Pokud l“

url/:lví PĹˇÁ'
Rnflıudne' právo Zı řešení sporů

kere' dollžuky k ru' Se [rlí právním předpık ˇ
vykládány i, mulz'ıılu sumu, Předmět Leto Smlouí) j pr/Skylov
ustanoveními Ohčžınskc'ho Zákoníku

yualožz' v' kv
> nluvul wlêuınc7. telo Gnılouvy Mnoho /o lJ', ˇ

smlmou ocšwu

umí Stıèuıy m: LI
oıˇlzek plammtí,
pí šlušným ćesk4

nhýızøln Syn
výlıznu xżflhnn ˇči ulmm x
u Sotulenı.

Článek _ VI
Závěrečná ustanovení

XVIJ Talo Smlouva čo 'vylnvıovtuc vo třech vyhotoveuíuh, Z [uchž Ieduo vyhotovení obdrží
Schovatcl, Jodno Vyholovcní Objednatcl njcdno vyhotovení obdlží ,hoıovitel Smlouva můžu
být uzavřena take' elektronicky

XVI.2 Talo Smlouva St; uzavírá na dobu 5 lot od předání obsahu lľredmčtu úschovy.
XVI3 Tuto Smlouva nabývá účumostl dnem Jejího poılplsu, pokud dotčené pxávní předpısy

XVI.4 Smluvní strany pıˇohlašujl, Že Smlouvu včetně jejích příloh p

nestanoví den pozdější.

ctlí a byli Seznámení S ye1ím
obsahem včclně používání Uschovy a prıucıpů použíte'ho Zabezpečení, že Odpovídá jejich
prave' a Svobodné Vüh o prom níže připojují Svć potlpísy.

Pıˇílohy této Smlouvy:
Příloha č. l f Spocifikucc Přcdmčtu úschovy

V Třøhx'čx øınøl ' Í v Pęfánhxøžøh ánø
jemocnice Třebíč, přígpc ková organizace STAPRO S. r. n.

ý _Ing4 Eva Om ová, Ing. Leoš Ralbí,
ředitelka l jednalo] V

V Praze dne i / Q
Dcpoııest, 5.120.

.
i ednatcl Q

Příloha č. l -
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