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Smlouva o dílo č . ................................................... . 

uzavřená dle ustanovení§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění 
{dále jen „NOZ") 

I. 

Smluvní strany 

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni 

sídlo: Husova 654/3, 30100 Plzeň 

jednající: 

IČ: 

DIČ: 

ID datové schránky: 

Č.j.: 

kontaktní osoba: 

telefon: 

e-mail: 

(dále jen „objednatel") 

a 

HOFMEISTER s.r.o. 

sídlo: 

jednající/zastupující: 

IČ: 

DIČ: 

ID datové schránky: 

kontaktní osoba: 

telefon: 

e-mail: 

(dále jen „zhotovitel") 

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.O., děkan Lékařské fakulty v Plzni 

00216208 

CZOOi16208 

piyj9b4 

UKLFP /319640/2020-2 

  

+  

 

Mezi Ploty 382/12, 326 00 Plzeň 

Václav Hofmeister, jednatel společnosti 

26319101 

CZ26319101 

69eahgq 

Václav Hofmeister 

 

 

se dohodly v souladu s ustanovením § 2586 a násl. NOZ na uzavřen í této smlouvy o dílo (dále jen 

,,smlouva"): 
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li. 

Předmět smlouvy 
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2.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a na své nebezpečí, ve 

sjednané době pro objednatele dílo a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za jeho 

provedení dohodnutou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto smlouvou. 

2.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho realizaci, a dále 

potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 

díla potřebné. 

2.4 Objednatel se zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a za řádně provedené 

dílo zaplatit zhotoviteli cenu podle čl. IV. smlouvy. Objednatel převezme dílo na základě 
protokolu o předání a převzetí díla. 

Ill. 

Dílo 

3.1 Dílem se pro účely této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadně provedení všech prací, 

činností a služeb, kompletní dodávky zařízení a dokumentace, potřebných pro řádné dokončení 

díla - Prototyp hyperbarické komory - a to za kvalitativních, technických a jiných podmínek 

stanovených v technické specifikaci prototypu (Příloha č. 1 smlouvy) a v minimálně 
následujícím rozsahu: 

1. zhotovení prototypu hyperbarické komory 

2. kompletní dodávka díla do sídla objednatele dle čl. V smlouvy 

IV. 

Cena díla 

4.1 Celková cena díla je dle odst. 4.2 smlouvy určena na základě rozpočtu zpracovaného 

zhotovitelem dle § 2620 a násl. NOZ a je stanovena jako cena pevná, maximální a nejvýše 

přípustná za celý objem prací a dodávek dle čl. Ill. smlouvy. Celková cena díla zahrnuje veškeré 

práce, materiály a náklady nut né ke kvalitnímu provedení díla včetně zisku zhotovitele. 

4.2 Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí: 

Celková cena bez DPH v Kč: 123 966,00 Kč 

4.3 Dohodnutá cena bude zhotovitelem navýšena o částku daně z přidané hodnoty ve výši 

odpovídající sazby daně. Věta první se nepoužije v případě uskutečněných plnění spadajících 

do režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění, kdy povinnost přiznat a zaplatit daň má objednatel na základě 

zákonného sdělení od zhotovitele. 
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4.4 Ke změně cen uvedených v čl. IV. odst. 4.2 smlouvy může bez dalšího dojít pouze jejich 

snížením, a to na základě předchozího písemného dodatku ke smlouvě, odsouhlaseného 

a podepsaného zástupci obou smluvních stran, z důvodu, že v průběhu realizace díla dojde ke 

snížení nákladů na základě vzájemně odsouhlasených úsporných řešení. 

v. 
Místo a termíny plnění smluvních závazku 

5.1 Místem zhotovení díla je sídlo zhotovitele. 

5.2 Místem předání vyhotoveného díla je Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni 

Univerzity Karlovy na adrese: alej Svobody 1655/76, 323 00 Plzeň . 

5.3 Zhotovitel se zavazuje splnit předmět plněni nejpozději do 90 kalendářních dnů od nabytí 
účinnosti smlouvy. 

VI. 

Vlastnická práva, náhrada škody 

6.1 Vlastníkem zhotoveného díla je objednatel. 

6.2 Zhotovitel odpovídá za odbornou úroveň díla dle této smlouvy. Právo na náhradu škody vzniklé 

neodborným provedením díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

VII. 

Fakturace a platební podmínky 

7.1 Zhotovitel - plátce DPH - vystaví objednateli na konkrétní zdanitelné plnění fakturu (účetní 
a daňový doklad), jejíž nedílnou součástí bude soupis skutečně a řádně provedených prací. Na 

základě potvrzeného soupisu skutečně a řádně provedených prací vystaví zhotovitel fakturu ve 

výši odpovídající ceně dle čl. 4.2 této smlouvy. 

7.2 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Faktura je 

považována za včas uhrazenou, dojde-li nejpozději poslední den její splatnosti k odepsání 

příslušné částky z účtu objednatele. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při 
úhradě jiných plateb (úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.). 

7.3 Faktura bude kromě náležitostí stanovených zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH"), obsahovat náležitosti obchodní listiny dle 

ust. § 435 NOZ. Kromě toho bude faktura obsahovat text „FIND - Centrum výzkumu infekčních 

onemocnění" a registrační číslo projektu „CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000787." 

V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve 

lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta 

splatnosti počíná běžet znovu ode dne opětovného doručení náležitě doplněné či opravené 
faktury. 
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7.4 V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je 
povinen o tom neprodleně písemně informovat objednatele. Bude-li zhotovitel ke dni 
uskutečněni zdanitelného plněni veden jako nespolehlivý plátce, bude část ceny za dílo 
odpovídající dani z přidané hodnoty uhrazena přímo na účet správce daně v souladu s ust. 
§ 109a zákona o DPH. O tuto částku bude ponížena celková cena a zhotovitel obdrží cenu za 
dílo bez DPH. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto 
odstavce, má objednatel současně právo od smlouvy odstoupit. 

7.5 Objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakoukoliv smluvní pokutu dle čl. XII. Smlouvy 
proti splatné faktuře zhotovitele. 

7.6 Zhotoviteli nebudou hrazeny zálohy. 

VIII. 

Mlčenlivost 

8.1 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech údajích obchodního, technického, 
finančního a výrobního a jiného charakteru týkajících se objednatele, zejména objednatelem 
navrženého řešení Díla, se kterými byl zhotovitel seznámen. 

8.2 Důvěrnými informacemi jsou všechny výše uvedené informace, které byly zhotoviteli 
zpřístupněny objednatele písemnou nebo verbální formou, a to i tehdy pokud je nelze považovat 
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

8.3 Zhotovitel se výslovně zavazuje zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích, předaných mu 
objednatelem. Zejména se tím rozumí zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by důvěrné 
informace byly zveřejněny či poskytnuty třetí osobě, či využity jinak, než pro účel, pro který byly 
zhotoviteli zpřístupněny. 

IX. 

Provádění díla 
9.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastni odpovědnost, řádně a včas. 

V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by 
dílo provedl sám. Zhotovitel je povinen opatřit věci potřebné k provedení díla, pokud mu tyto 
neposkytne objednatel. 

9.2 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podm Inku splňují. 

9.3 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen 
to bez odkladu písemně oznámit objednateli a konzultovat s ním další postup. 

9.4 Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
realizace jeho pokynů nebo na případné rozpory či chyby v dokumentech, jež tvoří přílohy 
smlouvy. 
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Kvalitativní podmínky předmětu díla, jakost díla 
10.1 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými a účinnými právními 

předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými 
normami včetně doporučujících a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným 
standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ díla. Dodržení kvality všech 
prací a dodávek sjednaných ve smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a 
nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

10.2 V přfpadě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebyly uvedeny v původní 
specifikaci, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými 
ČSN, včetně doporučujících . Jakékoliv změny musí být předem písemně odsouhlaseny 
objednatelem. 

XI. 

Předání a převzetí díla 
11.1 Předání díla proběhne do tří pracovních dnů následujících po dnu termínu dokončení díla. 

Zhotovitel j e povinen písemně vyzvat objednatele k předání a převzetí předmětu díla bez vad a 
nedodělků. 

11.2 K přejímce díla nebo jeho ucelené části je zhotovitel povinen objednateli předem předložit 
všechny doklady, které si od zhotovitele vyžádá objednatel. 

11.3 O předání a převzetí díla nebo jeho ucelené části sepíší smluvní strany protokol, ve kterém 
budou uvedeny tyto základní údaje: 

• označení díla, identifikace objednatele a zhotovitele, 

• číslo smlouvy a datum jejího uzavření, dodatky ke smlouvě, 

• zahájení a dokončení prací na díle, 

• prohlášení o úplnosti díla, 

• prohlášení objednatele, že dílo přejímá, 

• datum předání a převzetí díla, 

• seznam převzaté dokumentace, 

• datum a místo sepsání protokolu, 

• jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 

11.4 Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují 
veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že 
s určitými jeho body nesouhlasí. 

11.S Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a/nebo nedodělky, pokud se nejedná 
o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně 
nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
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11.6 Vadou se pro účely smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech plnění, 
stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. 

XII. 

Smluvní pokuty 

12.1 Při nedodržení, respektive překročení termínu dodání dokončeného díla sjednaného v odst. 5.3 
smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výší 0,1 % z celkové ceny 
díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení s řádným a včasným splněním některé z 
těchto povinnosti do dne jejího dodatečného splnění. 

12.2 Zhotovitel je povinen zaplatit objednavateli smluvní pokutu ve výši 500 000,00 Kč za každý 
případ porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VIII. 

12.3 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za 
každý započatý den prodlení s úhradou faktury. 

12.4 Zhotovitel se zavazuje, že j akékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na 
základě smlouvy, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem. 

12.5 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemného oznámení o uplatnění 
práva na zaplacení smluvní pokuty zhotoviteli. Úhradou smluvní pokuty zhotovitelem 
nezanikají žádné povinnosti vyplývající z ujednání smlouvy utvrzených uhrazenou smluvní 
pokutou. 

XIII. 

Vyšší moc 

13.1 Zhotovitel není odpovědný za částečné nebo úplné nesplnění smluvní závazků, jestliže se tak 
stalo v důsledku vyšší moci. Pro účely smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které 
vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných 
událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy. 

13.2 Pokud nastoupí vyšší moc, jejíž vliv na plnění smlouvy není zřejmý, je zhotovitel povinen o jejím 
vzniku a vlivu na plnění okamžitě písemně Informovat objednatele a provést neodkladně 
taková opatření, aby byly zmírněny, popřípadě vyloučeny škody jí způsobené a z ní plynoucího 
neplnění závazků. 

13.3 Pokud se plnění smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se 
dohodnou na odpovídající změně smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla 
písemným dodatkem ke smlouvě. 

XIV. 

Odstoupení od smlouvy 

14.1 Od smlouvy lze doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně odstoupit 
na základě zákona nebo okamžitě v případě porušení smlouvy podstatným způsobem druhou 
smluvní stranou za podmínek uvedených níže. 
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14.2 Smluvní strany se v souladu se zněním § 2002 NOZ dohodly, že za podstatné porušení smlouvy 

považují následující skutečnosti: 

• pokud dílo nebude prováděno v souladu s technickou specifikací prototypu 

• pokud bude zhotovitel porušovat své povinnosti vyplývající ze smlouvy a nezjedná 

okamžitou nápravu ani po doručení písemného upozornění objednatele; 

• prodlení zhotovitele s předáním díla bez vad a nedodělků bránících provozu díla. 

• oznámení o zvýšení ceny díla oproti ceně dle odst. 4.2 smlouvy, není-li písemně dohodnuto 

jinak; 

• zhotovitel se ocitne v úpadku ve smyslu ust. § 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění. 

14.3 Dohodnou-li se smluvní strany na zrušení smlouvy, nebo dojde-li k zániku smlouvy na základě 

odstoupení, jsou smluvní strany povinny v souladu s NOZ učinit tyto kroky: 

• zhotovitel zpracuje finanční vyčíslení provedených prací, vypracuje konečnou fakturu 

a předá ji neprodleně objednateli k odsouhlasení; 

• dle podmínek v čl. XI. smlouvy vyzve zhotovitel objednatele k dílčímu předání a převzetí 
rozpracovaného díla; 

• obě smluvní strany vypracují do 10 pracovních dnů ode dne vzájemného odsouhlasení 

konečné faktury seznam jim vzniklých škod, včetně jejich finančního vyčíslení a předají jej 

druhé smluvní straně; 

• smluvní strana, která porušila své smluvní povinnosti, nebo na jejíž straně leží důvod zániku 

smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré prokazatelné náklady a škody, 

které jí vznikly z důvodu zrušení smlouvy, ledaže k zániku smlouvy došlo pro okolnosti 

vylučující odpovědnost. 

14.4 Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody vzniklý porušením smlouvy 

a rovněž nezaniká nárok na zaplacení smluvní pokuty oprávněné smluvní straně . Škodou se 

rozumí i to, co by případně musel objednatel vynaložit navíc nad cenu díla stanovenou 

smlouvou, pokud by identické dílo dokončil jiný zhotovitel. 

14.5 Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy v případě, že objednateli 

nebude udělena finanční dotace k pořízení předmětu plnění, nebo mu bude dotace odejmuta, 

nebo by některé z výdajů měly být prohlášeny za nezpůsobilé. Zhotoviteli budou uhrazeny 
náklady rozpracovanosti. 

XV. 

Závěrečná ustanovení 

15.1 Osoby podepisující smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k jednání za 

smluvní strany. Smluvní strany zároveň prohlašují, že před uzavřením smlouvy řádně splnily 

veškeré hmotněprávní podmínky pro platné uzavřen í smlouvy, vyplývající z platných 

a účinných právních předpisů, jakož i podmínky vyplývající z jejich platných a účinných vnitřních 
předpisů, a dále prohlašují, že uzavřením smlouvy nedojde k porušení jakýchkoliv jejich 

zákonných či smluvních povinností. 
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15.2 Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy: 

• prověřil požadovaný rozsah předmětu plnění, 
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• zahrnul všechny technické a dodací podmínky plnění do kompletní kalkulace cen, 

• je plně seznámen s veškerými podmínkami plnění vyplývajícími ze smlouvy, 

• nejsou mu známy žádné překážky, které by vedly k dodatečným požadavkům na změnu 

rozsahu plnění. 

15.3 Pro případ, že kterékoliv ustanovení smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, popřípadě 

bude považováno za zdánlivé, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit 

takové ustanovení novým. 

15.4 Týká-li se důvod neplatnosti jen takové části právního jednání, kterou lze od jeho ostatního 

obsahu oddělit, je neplatnou jen tato část, lze-li předpokládat, že by k právnímu jednání došlo 

i bez neplatné části, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. 

15.5 Ukáže-li se některé z ustanovení smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na 

ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. § 576 NOZ. 

15.6 Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 

podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro 

tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv. 

15.7 Práva vzniklá ze smlouvy nesmí zhotovitel postoupit bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele. 

15.8 Kterákoliv ze smluvních stran může namítnout neplatnost smlouvy anebo jejího dodatku 

z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. 

15.9 Veškeré písemnosti ve věci změny obsahu či zániku účinnosti této smlouvy (včetně odstoupení) 

budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a musí být zasílány na adresu pro 

doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy. Tyto písemnosti se doručují osobně, datovou 

zprávou nebo doporučenou poštou. Ostatní písemná komunikace probíhá formou zvolenou na · 
základě dohody smluvních stran. 

15.10 Všechny spory, vyplývající ze smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniklé, se zavazují smluvní strany 

přednostně řešit jednáním s cílem dosáhnout vyřešení sporu dohodou. Nedojde-li k dohodě, 
budou spory předány k rozhodnutí místně a věcně příslušnému soudu. 

15.11 Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož 

i právní vztahy z ní vyplývající nebo vznikající, NOZ a právním řádem České republiky. 

15.12 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany 

měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. Žádný 

projev stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev učiněný po uzavření smlouvy nesmí být 

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 
stran. 

15.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení 

smlouvy byly jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z budoucí praxe zavedené mezi 

smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu 

plnění smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně stanoveno jinak. Zároveň smluvní strany 
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prohlašují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či 
praxe. 

15.14 Smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž 
dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel. 

15.15 Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen dle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, spolupúsobit při výkonu finanční 
kontroly. V tomto smyslu se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli a dalším kontrolním 
orgánúm v rámci kontroly dle předchozí věty potřebnou součinnost v rozsahu daném 
uvedeným zákonem a poskytnout přístup ke všem dokumentúm souvisejícím se zadáním 
a realizací předmětu smlouvy, včetně dokumentú podléhajících ochraně podle zvláštních 
právních předpisů. Zhotovitel bere dále na vědomí, že obdobnou povinností je povinen 
smluvně zavázat své případné poddodavatele. 

15.16 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích případných 
dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladú vztahujících se k realizaci předmětu 
smlouvy po dobu alespoň 10 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel 
povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů 
souvisejících s plněním smlouvy. 

15.17 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

15.18 Seznam smluvních dokumentů v pořadí, v jakém jsou seřazeny podle důležitosti: 

• tato smlouva 

• nabídka zhotovitele, na jehož základě je tato smlouva uzavřena 

V případě, že si tyto dokumenty protiřečí, platí vždy znění dokumentu vyšší důležitosti. 

15.19 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že cena za poskytnutí předmětu plnění je vyšší než 50 000,00 Kč bez DPH, nastává 
účinnost této smlouvy až jejím uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
přičemž zhotovitel s tímto uveřejněním tímto výslovně souhlasí. 

Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu smlouvy. 
Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, 
že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez 
zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popřípadě již v průvodním formuláři 
vyplní příslušnou kolonku s 1D datové schránky druhé smluvní strany; v takovém případě 
potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany 
zároveň. 

15.20 Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajú a dalších 
údajů uvedených v této smlouvě, včetně nabídkové ceny za předmět plnění. 

15.21 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

• Příloha č. 1-technická specifikace prototypu 
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. 1 2 -01- 2021 
V Plzni dne .......................................... ... . 

Za objednatele: 

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.O. 

děkan Lékařské fakulty v Plzni 

V Plzni dne 10.12.2020 

Za zhotovitele: 

MEISTER s.r.o. 
Ploty 12, 326 00 PLZEIÍI 
1t 377 247 425 @ 
19101 , o,c:czae318101 

Václav Hofmeister 

jednatel společnosti HOFMEISTER s.r.o 
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