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DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ 

Akademie výtvarných umění v Praze, IČO: 604 61 446 

se sídlem U Akademie 172/4,170 22 Praha 7 

zastoupená kvestorem  

(dále jen „Strana 1“) 

a 

ECOVIS RG s.r.o., IČO: 088 97 921 

se sídlem Na Veselou 962, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun 

zastoupená jednatelem  

(dále jen „Strana 2“) 

a 

(dále společně jen „Strany“ a každá samostatně jen „Strana“) 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 

(A) Strana 1 uzavřela se Stranou 2 dne 15.6.2021 příkazní smlouvu (dále jen „Příkazní 

smlouva"), na jejímž základě Strana 2 poskytovala Straně 1 konzultační služby spočívající 

jednak v přípravě zadávací dokumentace (zejména technické specifikace) související s 

nadlimitní veřejnou zakázkou ve smyslu § 25 zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Správa informačního systému AVU" a 

jednak v řešení bezpečnostního incidentu, spočívajícího v neoprávněném přístupu třetí 

osobou do informačního systému Strany 1, který byl ze strany dodavatele IT služeb 

identifikován dne 22. 7. 2020 (dále jen „Konzultační služby“). Strany dále prohlašují, že 

se dohodly na odměně za poskytování Konzultačních služeb ve výši 1500,-Kč / hod. + DPH; 

(B) Strana 2 pro Stranu 1 provedla v období duben-květen 2020 na základě Smlouvy o poskytnutí 

služeb Akademii výtvarných umění v Praze ze dne 26.3.2020, čj.AVU-628/2020 důkladný 

interní audit, týkající se: 

(a) Popisu současného stavu ICT AVU, který bude minimálně obsahovat; 

(i) Popisu současných IS; 

(ii) Popisu současného stavu podpůrných IT procesů; 

(Mi) Popisu rozdělení pravomocí a odpovědností v rámci správy ICT; 

(b) Posouzení smluvního zajištění a výkonu / dodávek externě dodávané 

správy a podpory IS. 

(c) Posouzení současného stavu v porovnání s dobrou praxí v oblasti řízení ICT 

(d) Zpracování návrhů na zlepšení v oblastech: 

(i) kde se způsob řízení ICT AVU významně liší od dobré praxe 

(ii) vhodnosti stávajícího outsourcingu pro potřeby AVU, 

přičemž na základě takto provedeného auditu se Strana 2 důkladně seznámila s chodem a 

interními procesy IT Infrastruktury v prostorách Strany 1, což významným způsobem
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usnadnilo a ekonomicky zefektivnilo následně poskytované Konzultační služby na základě 

Příkazní smlouvy, kterou Strany uzavřely; 

(C) Strana 2 za poskytování Konzultačních služeb vystavila a doručila Straně 1 následující 

faktury: 

- č. 200100002 splatnou dne 21. 8. 2020, znějící na částku 68.970,- Kč vč. DPH 

- č. 200100003 splatnou dne 21. 9. 2020, znějící na částku 58.987,50 Kč vč. DPH 

- č. 200100004 splatnou dne 22. 9. 2020, znějící na částku 22.687,50 Kč vč. DPH 

- č. 200100005 splatnou dne 21.10. 2020, znějící na částku 79.860,- Kč vč. DPH 

- č. 200100007 splatnou dne 31.12. 2020, znějící na částku 139.755,- Kč vč. DPH 

(D) Strana 1 zaplatila za Konzultační služby Straně 2 celkem částku 370.260,- Kč (slovy: třista 

sedmdesát tisíc dvěstě šedesát korun českých). 

(E) Strana 1 je povinným subjektem pro zveřejňování smluv dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 

Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“); 

(F) v důsledku administrativního pochybení nebyla Příkazní smlouva v registru smluv řádně 

zveřejněna, následkem čehož nastala nevyvratitelná právní domněnka, že Příkazní smlouva 

byla ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 zákona o registru smluv, od počátku zrušena (ex 

tunc); 

(G) v důsledku zrušení Příkazní smlouvy s účinky ex tunc, tj. od počátku, byly Strany povinny 

vrátit si, co si vzájemně plnily, a to podle principů vypořádání tzv. bezdůvodného obohacení 

dle § 2993 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„OZ“); 

(H) Strany mají zájem na odstranění případných pochybnosti ohledně výše bezdůvodného 

obohacení, které by si byly povinny navzájem vrátit a mají zájem na upravení vzájemných 

vztahů z Příkazní smlouvy, která byla zrušena od počátku podle § 7 odst. 1 zákona o registru 

smluv, jelikož obě Strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené Příkazní smlouvy a v 

souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit závadný stav 

vzniklý v důsledku neuveřejnění Příkazní smlouvy v registru smluv, 

se Strany dohodly na uzavření této Dohody o vypořádání závazků dle § 1746 odst. 2 OZ (dále jen 
„Dohoda“) s následujícím obsahem 

I. PŘEDMĚT DOHODY 

1. Strany si tímto ujednáním vzájemné stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který 

touto Dohodou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem Příkazní smlouvy, 

která tvoří pro tyto účely Přílohu č. 1 této Dohody. 

2. Strany dále prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě Příkazní smlouvy 

považují za plnění dle této Dohody, a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním 

nebudou vzájemně vznášet vůči druhé Straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení, 

kterých se pro vyloučení pochybností vůči sobě navzájem vzdávají. 

3. Strany shodně prohlašují, že Konzultační služby na základě Příkazní smlouvy byly poskytnuty 

a nárok Strany 2 na zaplacení odměny byl Stranou 1 zcela vypořádán. 
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Příkazní smlouva 

Akademie výtvarných umění v Praze 

se sídlem: U Akademie 4, 170 22 Praha 7 

IČ: 60461446 

DIČ: 60461446  
kvestorem 

(dále jen „AVU" nebo „příkazce") 
a 

ECOVIS RG s.r.o. 

se sídlem Na Veselou 962, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun 

IČ 08897921, DIČ CZ08897921, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl C, vložka 327218 

jednatelem 

(dále jen „příkazník") 

(dále společně jen „smluvní strany") 

spolu uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 

v souladu s ustanovením § 2430 a nás/, zákona č. 89/2012 Sb.f občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, tuto: 

příkazní smlouvu 

(dále jen „smlouva"): 

I. Úvod 

Příkazce provedl pro Příkazníka v období duben - květen 2020 na základě Smlouvy o poskytnutí služeb 

Akademii výtvarných umění v Praze ze dne 26.3.2020, čj.AVU-628/2020, důkladný interní audit ICT 
AVU, přičemž na základě takto provedeného auditu se Příkazník důkladně seznámil s chodem a 
interními procesy IT infrastruktury v prostorách Příkazce. 

Příkazce nemá dostatečné odborné kapacity, aby byl sám, bez odborného vedení, schopen 
implementovat doporučení z auditu do své praxe, a proto požádal Příkazníka, který disponuje jak 
odpovídajícími odbornými kapacitami, tak i detailní znalostí stavu a potřeb ICT na AVU, o zpracování 

nabídky na provedení konzultací při reorganizaci řízení IT a při řešení mimořádných situací. 

Příkazník zpracoval nabídku na konzultací při reorganizaci řízení IT a pomoc při řešení mimořádných 
situací a Příkazce ji vyhodnotil jako efektivní a výhodnou nabídku pro Příkazce. Nabídka na konzultací 
při reorganizaci řízení IT a pomoc při řešení mimořádných situací je přílohou č.l této smlouvy. 

II. Předmět smlouvy 
1. Touto smlouvou se příkazník zavazuje, že jménem příkazce uskuteční na jeho účet a za úplatu 

záležitost příkazce konkretizovanou dále v této smlouvě, a příkazce se zavazuje zaplatit mu za 
to sjednanou odměnu. 

2. Příkazník se zavazuje pro příkazce obstarat záležitost spočívající v provedení konzultací při 
reorganizaci řízení IT a poskytnutí pomoci při řešení mimořádných situací. Bližší specifikace 
je uvedena Nabídka na konzultací při reorganizaci řízení IT a pomoc při řešení mimořádných 
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situací je přílohou č.l této smlouvy (dále jen „záležitost"1). 

3. AVU se zavazuje poskytnout příkazníkovi veškerou potřebnou součinnost, tj. zejména potřebné 

informace a podkladové materiály, která má příkazce k dispozici. 

II. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Příkazník bude provádět veškeré úkony související s obstarávanou záležitostí osobně, s 
vynaložením veškerého úsilí a odborné péče, bude dodržovat sjednaný předmět smlouvy. 

2. Příkazník je povinen plnit příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností; použije přitom 
každého prostředku, který vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, který se 
shoduje s vůlí příkazce. 

3. Příkazník bude pravidelně infonnovat o postupu plnění příkazu podle této smlouvy pověřenou 
osobu AVU, vedoucí ITO a (dále jen „pověřená osoba“). 

4. AVU je oprávněn informaci příkazníka podle předchozího odstavce připomínkovat, připomínky v 

písemné podobě doručit příkazníkovi a příkazník je povinen svoji činnost dle této smlouvy podle 
takových připomínek upravit. Nevyjádří-li AVU do tří (3) pracovních dnů od předložení 
informace příkazníka podle předchozího odstavce své připomínky, či nevyjádří-li se vůbec, má se 
za to, že dosavadní činnost příkazníka bez výhrad přijímá. 

5. AVU bude pravidelně průběžně elektronickou formou informována o činnosti příkazníka dle této 
smlouvy podle instrukcí pověřené osoby. Účelem informací je koordinovat činnost příkazníka tak, 

aby co nejlépe odpovídala potřebám AVU. 

6. Příkazník oznámí příkazci bez zbytečného odkladu potřebu jakékoliv právního či jiného jednání 
jménem příkazce, která podle názoru příkazníka přesahuje rozsah mandátu příkazníka podle této 
smlouvy. 

7. Příkazník je odpovědný za jakoukoli újmu příkazce, která mu vznikla v důsledku porušení 
závazků příkazníka plynoucích mu z této smlouvy. 

III. Odměna příkazníka 

1. AVU se zavazuje uhradit příkazníkovi za jeho činnost podle této smlouvy sjednanou odměnu 

podle skutečně provedených prací. Odměna bude hrazena průběžně měsíčně na základě faktur 
předložených Příkazníkem a odsouhlasených Příkazcem. Faktury jsou splatné do 14 dnů od jejich 
převzetí a odsouhlasení Příkazcem. Maximální rozsah plnění je stanoven na 400.000,-Kč bez 
DPH (slovy: čtyřistatisíc korun českých). 

2. Příkazce zašle sjednanou odměnu na účet příkazníka ve výše uvedené lhůtě. 

3. Příkazník nemá právo na náhradu nákladů a jiných věcných výdajů spojených s plněním příkazu 
podle této smlouvy.



3 

 

IV. Trvání a zánik příkazu 

1 Tento příkaz je sjednán na dobu určitou od 15.6. 2020 - 31.3. 2021 

2. Tento příkaz zanikne buď uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána, nebo dohodou obou 
smluvních stran, nebo odvoláním příkazu ze strany AVU, nebo výpovědí ze strany příkazníka či 
AVU, nebo odstoupením od smlouvy jednou ze smluvních stran. 

3. Odvolání příkazu a výpověď příkazu podle předchozího odstavce mohou být uskutečněny bez 

udání důvodů. V případě zániku příkazu z důvodu odvolání příkazu či výpovědi příkazu má 
příkazník nárok na poměrnou část odměny. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, určí se poměr 
podle doby trvání této smlouvy vzhledem k smluvnímu období. 

4. Vypoví-li příkazník příkaz před obstaráním záležitosti, kterou byl zvlášť pověřen, nebo s jejímž 
obstaráním začal podle všeobecného pověření, je povinen nahradit AVU škodu z toho vzniklou. 

5. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této příkazní smlouvy jednostranně odstoupit pro 

opakované a závažné porušování anebo nesplnění závazků plynoucích z této smlouvy druhou ze 
smluvních stran. Odstoupením se smlouva ruší ex tunc (od počátku) a strany jsou povinny vrátit si 
vše, co si podle této smlouvy vzájemně plnily. 

6. Odstoupení od této příkazní smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení 
druhé ze smluvních stran. V oznámení musí být uvedeny důvody odstoupení. Adresa pro 
doručování je uvedena v záhlaví této smlouvy. 

V. Ostatní 

1. Příkazce poskytne příkazníkovi potřebnou součinnost pro dosažení účelu příkazní smlouvy. 

VL ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI; 

1. Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se druhé 

smluvní strany minimálně po dobu pěti let od data ukončení spolupráce. Pro informace, které 

jedna ze smluvních stran prohlásí za předmět důvěrné informace, platí závazek mlčenlivosti 

bez omezení. Důvěrné informace nesmějí být použity k jiným účelům než k plnění předmětu 

této smlouvy. 

VII. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

zveřejnění v registru smluv. 

2. Závazky touto Smlouvou založené se řídí obecně závaznými předpisy, zejména zákonem č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Stane-li se některé ustanovení této 
smlouvy neúčinným nebo neplatným, nezpůsobuje tato skutečnost neúčinnost nebo neplatnost 
celé smlouvy a veškerá ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají zcela nedotčena. 

3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky 

podepsanými smluvními stranami. 

4. Veškeré písemnosti doručované v souladu s touto smlouvou se budou doručovat přednostně 
elektronicky emailem popř datovou schránkou ev. pouze mimořádně v nutných případech v 
listinné podobě na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, anebo na jiné adresy v České republice 
písemně sdělené druhé smluvní straně. Má-li být podle této smlouvy doručena listina oznamující 
provedení určitého právního jednání, považuje se taková listina za doručenou dnem  



4 

 

V Praze dne  V Praze dne  

 

 

: 

jejího převzetí adresátem, nestanoví-li tato smlouva v konkrétním ustanovení jinak. 

5. Odkazuje-li se v textu smlouvy na odstavec určitého čísla bez dalšího upřesnění, jde vždy o 
odstavce této smlouvy. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s 

ním, smlouva vyjadřuje přesně, určitě a srozumitelně jejich vůli a smluvním stranám nejsou 
známy žádné skutečnosti, které by bránily uzavření smlouvy a plnění smluvních závazků. 

7. Tato Smlouva, včetně jejích příloh, se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z 
nichž při uzavření této smlouvy obdrží každá ze smluvních stran po jednom vyhotovení. 
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4. Strany dále prohlašují, že veškerá další budoucí plnění poskytovaná Stranou 2 Straně 1, která 

mají být od okamžiku uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných 

závazků vyjádřeným v příloze č. 1 této smlouvy, budou splněna podle takto sjednaných 

podmínek. 

II. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato Dohoda se vyhotovuje ve 2 (dvou) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží 1 (jeden) 

stejnopis této Dohody. 

2. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem uveřejnění v 

registru smluv. Strany se dohodly, že zaslání této Dohody do registru smluv zajistí 

neprodleně po podpisu této Dohody Strana 1, která se současně zavazuje o tomto informovat 

Stranu 2 bez zbytečného odkladu. 

3. Strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto Dohodou či s touto Dohodou 

související, se řídí právním řádem České republiky. 

4. Je-li některé ustanovení této Dohody neplatné a vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na 

některé ustanovení této Dohody, je neplatné pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy 

nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od 

ostatního obsahu Dohody. 

5. Strany prohlašují, že si celý text Dohody před jejím podpisem pozorně přečetly, úplně ji 

rozumějí a bezvýhradně s ní souhlasí. Připojením svých vlastnoručních podpisů stvrzují, že 

text Dohody věrně vyjadřuje jejich pravou, vážnou a svobodnou vůli. 

Přílohy: 

- 6. 1 - Příkazní smlouva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

V Praze dne 13.1.2021 
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Příkazní smlouva 

Akademie výtvarných umění v Praze 

se sídlem: U Akademie 4, 170 22 Praha 7 

IČ: 60461446 

DIČ: 60461446  
kvestorem 

(dále jen „AVU" nebo „příkazce") 
a 

ECOVIS RG s.r.o. 

se sídlem Na Veselou 962, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun 

IČ 08897921, DIČ CZ08897921, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl C, vložka 327218 

jednatelem 

(dále jen „příkazník") 

(dále společně jen „smluvní strany") 

spolu uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 

v souladu s ustanovením § 2430 a nás/, zákona č. 89/2012 Sb.f občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, tuto: 

příkazní smlouvu 

(dále jen „smlouva"): 

I. Úvod 

Příkazce provedl pro Příkazníka v období duben - květen 2020 na základě Smlouvy o poskytnutí služeb 

Akademii výtvarných umění v Praze ze dne 26.3.2020, čj.AVU-628/2020, důkladný interní audit ICT 
AVU, přičemž na základě takto provedeného auditu se Příkazník důkladně seznámil s chodem a 
interními procesy IT infrastruktury v prostorách Příkazce. 

Příkazce nemá dostatečné odborné kapacity, aby byl sám, bez odborného vedení, schopen 
implementovat doporučení z auditu do své praxe, a proto požádal Příkazníka, který disponuje jak 
odpovídajícími odbornými kapacitami, tak i detailní znalostí stavu a potřeb ICT na AVU, o zpracování 

nabídky na provedení konzultací při reorganizaci řízení IT a při řešení mimořádných situací. 

Příkazník zpracoval nabídku na konzultací při reorganizaci řízení IT a pomoc při řešení mimořádných 
situací a Příkazce ji vyhodnotil jako efektivní a výhodnou nabídku pro Příkazce. Nabídka na konzultací 
při reorganizaci řízení IT a pomoc při řešení mimořádných situací je přílohou č.l této smlouvy. 

II. Předmět smlouvy 
1. Touto smlouvou se příkazník zavazuje, že jménem příkazce uskuteční na jeho účet a za úplatu 

záležitost příkazce konkretizovanou dále v této smlouvě, a příkazce se zavazuje zaplatit mu za 
to sjednanou odměnu. 

2. Příkazník se zavazuje pro příkazce obstarat záležitost spočívající v provedení konzultací při 
reorganizaci řízení IT a poskytnutí pomoci při řešení mimořádných situací. Bližší specifikace 
je uvedena Nabídka na konzultací při reorganizaci řízení IT a pomoc při řešení mimořádných 
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situací je přílohou č.l této smlouvy (dále jen „záležitost"1). 

3. AVU se zavazuje poskytnout příkazníkovi veškerou potřebnou součinnost, tj. zejména potřebné 

informace a podkladové materiály, která má příkazce k dispozici. 

II. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Příkazník bude provádět veškeré úkony související s obstarávanou záležitostí osobně, s 
vynaložením veškerého úsilí a odborné péče, bude dodržovat sjednaný předmět smlouvy. 

2. Příkazník je povinen plnit příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností; použije přitom 
každého prostředku, který vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, který se 
shoduje s vůlí příkazce. 

3. Příkazník bude pravidelně infonnovat o postupu plnění příkazu podle této smlouvy pověřenou 
osobu AVU, vedoucí ITO a (dále jen „pověřená osoba“). 

4. AVU je oprávněn informaci příkazníka podle předchozího odstavce připomínkovat, připomínky v 

písemné podobě doručit příkazníkovi a příkazník je povinen svoji činnost dle této smlouvy podle 
takových připomínek upravit. Nevyjádří-li AVU do tří (3) pracovních dnů od předložení 
informace příkazníka podle předchozího odstavce své připomínky, či nevyjádří-li se vůbec, má se 
za to, že dosavadní činnost příkazníka bez výhrad přijímá. 

5. AVU bude pravidelně průběžně elektronickou formou informována o činnosti příkazníka dle této 
smlouvy podle instrukcí pověřené osoby. Účelem informací je koordinovat činnost příkazníka tak, 

aby co nejlépe odpovídala potřebám AVU. 

6. Příkazník oznámí příkazci bez zbytečného odkladu potřebu jakékoliv právního či jiného jednání 
jménem příkazce, která podle názoru příkazníka přesahuje rozsah mandátu příkazníka podle této 
smlouvy. 

7. Příkazník je odpovědný za jakoukoli újmu příkazce, která mu vznikla v důsledku porušení 
závazků příkazníka plynoucích mu z této smlouvy. 

III. Odměna příkazníka 

1. AVU se zavazuje uhradit příkazníkovi za jeho činnost podle této smlouvy sjednanou odměnu 

podle skutečně provedených prací. Odměna bude hrazena průběžně měsíčně na základě faktur 
předložených Příkazníkem a odsouhlasených Příkazcem. Faktury jsou splatné do 14 dnů od jejich 
převzetí a odsouhlasení Příkazcem. Maximální rozsah plnění je stanoven na 400.000,-Kč bez 
DPH (slovy: čtyřistatisíc korun českých). 

2. Příkazce zašle sjednanou odměnu na účet příkazníka ve výše uvedené lhůtě. 

3. Příkazník nemá právo na náhradu nákladů a jiných věcných výdajů spojených s plněním příkazu 
podle této smlouvy.
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IV. Trvání a zánik příkazu 

1 Tento příkaz je sjednán na dobu určitou od 15.6. 2020 - 31.3. 2021 

2. Tento příkaz zanikne buď uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána, nebo dohodou obou 
smluvních stran, nebo odvoláním příkazu ze strany AVU, nebo výpovědí ze strany příkazníka či 
AVU, nebo odstoupením od smlouvy jednou ze smluvních stran. 

3. Odvolání příkazu a výpověď příkazu podle předchozího odstavce mohou být uskutečněny bez 

udání důvodů. V případě zániku příkazu z důvodu odvolání příkazu či výpovědi příkazu má 
příkazník nárok na poměrnou část odměny. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, určí se poměr 
podle doby trvání této smlouvy vzhledem k smluvnímu období. 

4. Vypoví-li příkazník příkaz před obstaráním záležitosti, kterou byl zvlášť pověřen, nebo s jejímž 
obstaráním začal podle všeobecného pověření, je povinen nahradit AVU škodu z toho vzniklou. 

5. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této příkazní smlouvy jednostranně odstoupit pro 

opakované a závažné porušování anebo nesplnění závazků plynoucích z této smlouvy druhou ze 
smluvních stran. Odstoupením se smlouva ruší ex tunc (od počátku) a strany jsou povinny vrátit si 
vše, co si podle této smlouvy vzájemně plnily. 

6. Odstoupení od této příkazní smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení 
druhé ze smluvních stran. V oznámení musí být uvedeny důvody odstoupení. Adresa pro 
doručování je uvedena v záhlaví této smlouvy. 

V. Ostatní 

1. Příkazce poskytne příkazníkovi potřebnou součinnost pro dosažení účelu příkazní smlouvy. 

VL ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI; 

1. Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se druhé 

smluvní strany minimálně po dobu pěti let od data ukončení spolupráce. Pro informace, které 

jedna ze smluvních stran prohlásí za předmět důvěrné informace, platí závazek mlčenlivosti 

bez omezení. Důvěrné informace nesmějí být použity k jiným účelům než k plnění předmětu 

této smlouvy. 

VII. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

zveřejnění v registru smluv. 

2. Závazky touto Smlouvou založené se řídí obecně závaznými předpisy, zejména zákonem č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Stane-li se některé ustanovení této 
smlouvy neúčinným nebo neplatným, nezpůsobuje tato skutečnost neúčinnost nebo neplatnost 
celé smlouvy a veškerá ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají zcela nedotčena. 

3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky 

podepsanými smluvními stranami. 

4. Veškeré písemnosti doručované v souladu s touto smlouvou se budou doručovat přednostně 
elektronicky emailem popř datovou schránkou ev. pouze mimořádně v nutných případech v 
listinné podobě na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, anebo na jiné adresy v České republice 
písemně sdělené druhé smluvní straně. Má-li být podle této smlouvy doručena listina oznamující 
provedení určitého právního jednání, považuje se taková listina za doručenou dnem  
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: 

jejího převzetí adresátem, nestanoví-li tato smlouva v konkrétním ustanovení jinak. 

5. Odkazuje-li se v textu smlouvy na odstavec určitého čísla bez dalšího upřesnění, jde vždy o 
odstavce této smlouvy. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s 

ním, smlouva vyjadřuje přesně, určitě a srozumitelně jejich vůli a smluvním stranám nejsou 
známy žádné skutečnosti, které by bránily uzavření smlouvy a plnění smluvních závazků. 

7. Tato Smlouva, včetně jejích příloh, se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z 
nichž při uzavření této smlouvy obdrží každá ze smluvních stran po jednom vyhotovení. 


