RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Azure Monetary Commitment
Smluvní strany

Česká republika-Ministerstvo průmyslu a obchodu
Se sídlem:

Praha 1, Na Františku 32, PSČ 110 15

IČO:

47609109

DIČ:

CZ47609109, neplátce DPH

Bankovní spojení:

1525-001/0710

ev. č. smlouvy: 001/21-11500

Zastoupená:
Zmocněnci pro věcná je

Dále jen Objednatel

a

Společnost:

T-Mobile Czech Republic a s.

č. smlouvy: LIC_2021_0018

Se sídlem:

Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha

IČO:

64949681

DIČ:

CZ64949681

Bankovní spojení:
Zastoupená:
Zmocněnci pro věcná je

Dále jen Dodavatel

Poskytovatel a Objednatel dále společně jen („smluvní strany")

uzavírají tuto smlouvu podle ust. § 1746 ods. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších před
pisů (dále jen „Smlouva" a „občanský zákoník").
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1.

Základní ustanovení

1.1

Smluvní strany konstatují, že rozsah a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících z této
Dohody se řídí platnými a účinnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

1.2

Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel považuje účast Dodavatele ve veřejné zakázce za po
tvrzení skutečnosti, že Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 občanského zákoníku scho
pen při plnění této Dohody jednat se znalostí a pečlivostí, která je sjeho povoláním nebo stavem
spojena, s tím, že případné jeho jednání bez této odborné péče půjde k jeho tíži. Dodavatel nesmí
svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití závislosti
slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnos
tech smluvních stran.

1.3

Na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v otevřeném řízení
pod názvem „Rámcová smlouva Azure Monetary Commitmenť Dodavatel předložil nabídku v sou
ladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a tato byla pro plnění veřejné zakázky vybrána
jako nejvhodnější. V návaznosti na tuto skutečnost Smluvní strany uzavřely tuto Dohodu, jejíž ná
vrh byl součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky.

1.4

Při výkladu obsahu této Dohody budou Smluvní strany přihlížet k zadávacím podmínkám vztahují
cím se k zadávacímu řízení dle předchozího odstavce této Dohody, k účelu tohoto zadávacího
řízení a dalším úkonům Smluvních stran učiněným v průběhu zadávacího řízení, jako k relevant
nímu jednání Smluvních stran o obsahu této Dohody před jejím uzavřením. Ustanovení platných a
účinných právních předpisů o výkladu právních jednání tím nejsou nijak dotčena.

1.5

Dodavatel prohlašuje, že je odborně oprávněným prodejcem SW společnosti Microsoft, tj. je vlast
níkem platného certifikátu společnosti Microsoft se statusem „Licensing Solution Partners" (dále
jen ,,LSP“). Dodavatel je povinen splňovat podmínku vlastnictví platného certifikátů LSP po celou
dobu účinnosti Dohody a jednotlivých Dílčích smluv (Objednávek).

1.6

Dodavatel prohlašuje, že je způsobilý k poskytování předmětu plnění dle této Dohody a má opráv
nění na území České republiky poskytovat za úplatu všechny služby, jejichž poskytnutí je předmě
tem této Dohody.

2.

Předmět a rozsah Dohody

2.1

Předmětem této Dohody je závazek Dodavatele poskytovat pro Objednatele služby 6QK-00001
Azure Monetary Commitment na základě dílčích objednávek potvrzených Smluvními stranami, a
to prostřednictvím Smlouvy SCE Objednatele formou zajištění kreditů v počtu dle potřeb Objedna
tele, s platností kreditů do konce platnosti této Dohody.

2.2

Kredity budou ze strany Objednatele čerpány dle potřeby využívání služeb Microsoft Azure Objed
natelem.
3.

Předmět a rozsah Dohody

3.1

Předmětem této Dohody je závazek Dodavatele poskytovat pro Objednatele služby 6QK-00001
Azure Monetary Commitment na základě dílčích objednávek potvrzených Smluvními stranami, a
to prostřednictvím Smlouvy SCE Objednatele formou zajištění kreditů v počtu dle potřeb Objedna
tele, s platností kreditů do konce platnosti této Dohody.

3.2

Kredity budou ze strany Objednatele čerpány dle potřeby využívání služeb Microsoft Azure Objed
natelem.
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4.
4.1

Způsob uzavírání dílčích smluv

Realizace plnění bude probíhat na základě jednotlivých Dílčích smluv - Objednávek (dále jen„Objednávka"). Objednávka musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
•

identifikační údaje Objednatele a Dodavatele,

»

číslo a datum vystavení Objednávky,

•

označení Dohody,

•

specifikaci předmětu plnění, včetně počtu požadovaných kreditů a termínu dodání,

•

cenu předmětu plnění, a

•

identifikace a podpis oprávněné osoby podepsat Objednávku (osoba uvedená v čl. 11.1,
písm. a) této Dohody).

4.2

Objednávky budou odesílány výhradně pověřenými osobami Objednatele ve smyslu odst. 11.1 této
Dohody. Objednávky budou zasílány v elektronické formě do datové schránky Dodavatele nebo emailem opatřeným kvalifikovaným elektronickým podpisem na e-mailovou adresu
licencni.cenk jejich potvrzení.

4.3

Dodavatel se zavazuje provést potvrzení Objednávky nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne do
ručení Objednávky, případně požádá Objednatele o doplnění nebo upřesnění Objednávky.

4.4

Potvrzením Objednávky Dodavatel vyjadřuje souhlas s obsahem Objednávky a Objednávku ak
ceptuje.

4.5

Objednatel je oprávněn, avšak nikoli povinen, vystavovat dle svého uvážení Objednávky ode dne
účinnosti této Dohody. Počet Objednávek vystavených Objednatelem není omezený. Současně
platí, že Objednatel není povinen Objednávku vystavit.

4.6

V případě, že Objednávka nebude splňovat uvedené minimální náležitosti dle odst. 4.1 této Do
hody, má Dodavatel povinnost na tuto skutečnost neprodleně upozornit Objednatele. Objednatel
je poté povinen vystavit novou Objednávku a Dodavatel je povinen ji nejpozději následující pra
covní den po jejím doručení písemně potvrdit.

4.7

Potvrzení Objednávky, které obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny se považuje za
odmítnutí Objednávky a tvoří nový návrh Dodavatele na vystavení Objednávky, a to i v případě
takového dodatku, výhrady, omezení nebo jiné změny, které podstatně nemění podmínky Objed
návky.

4.8

Pokud souhrnná cena předmětu plnění poskytovaných Dodavatelem Objednateli na základě Ob
jednávky převyšuje 50 000,- Kč bez DPH, nabývá Objednávka účinnosti uveřejněním v registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Registr
smluv"). Zveřejnění Objednávky v Registru smluv zajišťuje Objednatel, a to bez zbytečného od
kladu po jejím uzavření.

5.

Doba a místo plnění

5.1

Místem plnění je sídlo Objednatele.

5.2

Smlouva se uzavírá na dobu určitou na dobu 36 měsíců nebo do vyčerpání finančního limitu, záleží,
který z okamžiků nastane dříve.

5.3

Dodavatel se zavazuje poskytnout předmět plnění dle Objednávek v termínech a způsobem sta
noveným vdané Objednávce.
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5.4

Plnění dle jednotlivých potvrzených Objednávek je vždy možné nejdříve okamžikem účinnosti Ob
jednávky.

6.

Cenové a platební podmínky

6.1

Celková cena za plnění předmětu Dohody je stanovena jako nejvýše přípustná a nesmí přesáhnout
v souhrnu za všechny Objednávky částku ve výši 1 950 000 Kč bez DPH.

6.2

V celkové ceně jsou zahrnuty úplné a veškeré náklady Dodavatele na splnění předmětu plnění této
Dohody. Žádné další ani související náklady nebudou Objednatelem uhrazeny, s výjimkou změny
sazby DPH.

6.3

Cena za předmět plnění je stanovena dle následujícího výpočtu: cena za jeden kus 6QK-00001
Azure Monetary Commitmentu SKU (dále jen „kredit) bez DPH x počet skutečně poskytnutých kre
ditů dle Objednávky, přičemž cena za jeden kredit činí 84,33,- EUR bez DPH.

6.4

Platby za plnění předmětu Dohody na základě jednotlivých potvrzených Objednávek budou probí
hat výhradně v korunách českých. Cena za předmět plnění se bude přepočítávat kurzem České
národní banky ke dni vystavení faktury Dodavatelem.

6.5

Objednatel bude hradit cenu za poskytování předmětu plnění na základě daňového dokladu - fak
tur vystavovaných Dodavatelem. Ve faktuře nebo v příloze faktury bude uveden i počet kreditů, za
které je fakturováno. První Objednávka bude vystavena na počet kreditů s platností kreditů do
konce platnosti této Dohody hrazených v ročních splátkách. Zbylý počet kreditů bude čerpán dle
aktuálních potřeb Objednatele s první dílčí platbou ke dni Objednávky a následně pak v ročních
splátkách ke dni uzavření (výročí) této Dohody.

6.6

Faktura bude obsahovat číslo Dohody, číslo Objednávky Objednatele a všechny údaje uvedené v
§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále údaje
ve smyslu ustanovení § 435 občanského zákoníku. Faktura bude zaslána elektronicky do datové
schránky Objednatele (identifikátor datové schránky je uveden v záhlaví Dohody) nebo na e-mailovou

6.7

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této Dohodě a/nebo stanovené práv
ními předpisy, bude-li obsahovat nesprávné údaje nebo nebudou-li k faktuře doloženy požadované
přílohy nebo bude obsahovat jiné cenové údaje, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Dodavateli k
opravě, či novému vystavení. V takovém případě lhůta splatnosti v celé sjednané délce začne ply
nout až dnem doručení faktury obsahující správné údaje a všechny náležitosti podle této Dohody
Objednateli.

6.8

Splatnost faktury je sjednána na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury Objednateli. Dnem
úhrady se rozumí den, kterým je fakturovaná částka odepsaná z účtu Objednatele ve prospěch
účtu Dodavatele. Faktura je považována za proplacenou okamžikem připsání příslušné částky na
účet Dodavatele.

6.9

V případě, že bude faktura, resp. opravný daňový doklad Objednatel doručena v období od 11.
prosince příslušného kalendářního roku do 31. ledna roku následujícího, bude splatnost prodlou
žena až na 60 kalendářních dnů, a to v souvislosti s procesem schvalování státního rozpočtu.

6.10

Smluvní strany sjednávají, že se nepřipouští zálohové platby.
7.

7.1

Práva a povinnosti Smluvních stran

Dodavatel a Objednatel jsou povinny poskytovat nezbytnou součinnost k plnění předmětu této Do
hody a navzájem se předem informovat o veškerých skutečnostech důležitých pro plnění předmětu
této Dohody.
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7.2

Dodavatel se zavazuje poskytovat plnění předmětu řádně a včas, s odbornou péčí, podle zadání
Objednatele a v souladu se zájmy Objednatele, tak aby při veškeré své činnosti dbal dobrého jména
Objednatele.

7.3

Dodavatel je povinen zabezpečit, že plnění dle této Dohody a na základě Objednávek bude posky
továno v souladu s touto Dohodou, nebude zatíženo jakýmikoli právy třetích osob, zejména tako
vými, ze kterých by pro Objednatele plynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve prospěch
třetích osob. V opačném případě Dodavatel ponese veškeré důsledky takovéhoto porušení práv
třetích osob a zároveň je povinen takové právní vady bez zbytečného odkladu a na svůj náklad
odstranit, resp. zajistit jejich odstranění.

7.4

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že předmět plnění je produkt společnosti Microsoft a je Ob
jednateli poskytován přímo společností Microsoft v souladu se Smlouvou SCE. Rozsah a způsob
řešení práv ze záruky, odpovědnosti za vady, servisních podmínek a licenčních oprávnění ve
vztahu k předmětu plnění a jejich konkrétní podmínky se řídí Smlouvou SCE.

7.5

Objednatel je povinen předmět plnění užívat v souladu s licenčními podmínkami společnosti Micro
soft vztahujícími se k danému předmětu plnění. Porušení licenčních podmínek Microsoft ze strany
Objednatele je považováno za podstatné porušení smluvních povinností Objednatele.

7.6

Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kontaktní osoby Objednatele uve
dené v odst. 11. 1., písm. b) této Dohody poskytovat plnění dle této Dohody prostřednictvím třetí
osoby (poddodavatele), s výjimkou poddodavatel uvedených Dodavatelem v nabídce na Veřejnou
zakázku. Předchozí písemný souhlas je rovněž nezbytný pro změnu poddodavatele.

7.7

V případě užití třetí osoby (poddodavatele) pro poskytování plnění dle této Dohody, resp. Objed
návky, není Dodavatel oprávněn zprostit se odpovědnosti za řádné poskytování plnění, tedy odpo
vídá, jako by plnění poskytoval sám.

7.8

Dodavatel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s placením zboží nebo služeb z veřejných
výdajů.

7.9

Dodavatel je oprávněn postoupit tuto Dohodu dle § 1895 a násl. Občanského zákoníku třetí osobě
nebo jiným osobám pouze a výhradně po předchozím písemném souhlasu Objednatele.

7.10

Dodavatel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením povinností Dodavatele stanove
ných touto Dohodou.
8.

Sankce

8.1

V případě prodlení Dodavatele s plněním ve lhůtě dle či. 4 odst. 4.1., písm. d) této Dohody má
Objednatel právo uplatnit vůči Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za plnění stano
vené v dílčí Objednávce za každý započatý den prodlení.

8.2

V případě nepotvrzení Objednávky Objednateli do 3 dnů od výzvy dle či. 4 odst. 4.3. této Dohody
má Objednatel právo uplatnit vůči Dodavateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý
den prodlení.

8.3

V případě porušení některé z povinností stanovených v či. 1 odst. 1.5, nebo či. 7 odst. 7.3 této
Dohody ze strany Dodavatele má Objednatel právo uplatnit vůči Dodavateli smluvní pokutu ve výši
10 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

8.4

V případě porušení povinnosti mlčenlivosti Dodavatele vyplývající z ochrany důvěrných informací
dle článku 10 této Dohody je Dodavatel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši
50.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.

8.5

V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny za poskytnuté plnění dle této Dohody, resp.
dílčí Objednávky, vzniká Dodavateli nárok na zaplacení úroku z prodlení ve výši dle nařízení vlády
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č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohle
dávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenova
ného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a
fyzických osob, ve znění nařízení vlády č. 184/2019 Sb.
8.6

Smluvní strany sjednávají, že v případě vzniku nároku Objednatele na více smluvních pokut ulože
ných Dodavateli podle této Dohody se takové pokuty sčítají.

8.7

Není-li v této Dohodě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv smluvní pokuty nezbavuje povinnou
Smluvní stranu povinnosti splnit své závazky a povinnosti vyplývající z této Dohody a nedotýká se
nároku na náhradu škody či jiné újmy v plné výši.

8.8

Smluvní strany sjednávají, že smluvní pokuty a nároky na náhradu škody či jiné újmy jsou splatné
do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy budou stranou oprávněnou vůči straně povinné uplatněny.

8.9

Smluvní strany sjednávají, že jakoukoliv smluvní pokutu či vzniklou škodu vyjádřitelnou v penězích
je Objednatel oprávněn jednostranně započíst formou jednostranného zápočtu proti jakékoliv po
hledávce (splatné či nesplatné) Dodavatele proti Objednateli z titulu zaplacení části ceny za posky
tování plnění dle této Dohody.

9.

Náhrada škody

9.1

Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této Dohody v rozsahu stanoveném
českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem.

9.2

Rozsah odpovědnosti Dodavatele lze omezit nejvýše na dvojnásobek ceny předmětu plnění.

9.3

Žádná ze Smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou poru
šením svých povinností vyplývajících z této Dohody, bránila-li jí v jejich splnění nějaká z překážek,
vylučující povinnost k úhradě ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
10.

Ochrana informací, mlčenlivost

10.1

Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech souvisejících s plněním této
Dohody.

10.2

Dodavatel není oprávněn zpřístupnit třetí osobě důvěrné informace, o kterých se při poskytování
plnění dle této Dohody dozví. To neplatí, mají-li být za účelem poskytování plnění dle této Dohody
potřebné informace zpřístupněny zaměstnancům, orgánům smluvních stran nebo jejich členům a
poddodavatelům Dodavatele podílejících se na poskytování plnění dle této Dohody za stejných
podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám, a to jen v rozsahu nezbytně nutném pro řádné
poskytování plnění dle této Dohody.

10.3

Ochrana informací se nevztahuje na případy, kdy:
•

Dodavatel prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost způ
sobil on sám;

•

Dodavatel prokáže, že měl tuto informaci k dispozici ještě před datem zpřístupnění Ob
jednatelem, a že ji nenabyl v rozporu se zákonem;

•

Dodavatel obdrží písemný souhlas Objednatele zpřístupňovat danou informaci;

•

je-li zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím opráv
něného orgánu.

>
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10.4

Dodavatel je povinen nakládat s důvěrnými informacemi, které mu byly poskytnuty Objednatelem,
nebo je jinak získal v souvislosti s poskytováním plnění dle této Dohody, jako s obchodním tajem
stvím, zejména uchovávat je v tajnosti a učinit veškerá smluvní a technická opatření zabraňující
jejich zneužití či prozrazení.

10.5

Dodavatel je povinen poučit své zaměstnance, statutární orgány, jejich členy a poddodavatele,
kterým jsou zpřístupněny důvěrné informace, o povinnosti utajovat důvěrné informace ve smyslu
tohoto článku Dohody.
11.

11.1

Oprávněné osoby

K jednání o věcech spojených s realizací předmětu této Dohody jsou oprávněni na straně Objed
natele:
Ve věcech smluvních za Objednatele:
Ve věcech technických a realizačních za Objednatele:

11.2

K jednání o věcech spojených s realizací předmětu této Dohody jsou oprávněni na straně Dodava
tele:
Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických a realizačních:

11.3

Oprávněné osoby uvedené v čl. 11 této Dohody mohou být měněni jednostranným písemným
oznámením doručeným příslušnou Smluvní stranou druhé Smluvní straně s tím, že takováto změna
se stane účinnou doručením oznámení o této změně druhé Smluvní straně, aniž by bylo nutno
vyhotovovat dodatek k této Dohodě.
12.

Doba trvání Dohody

12.1

Tato Dohoda se uzavírá na neurčitou, a to do vyčerpání částky 1 950 000,- Kč bez DPH. Tato
Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. Účinnost Dohody nastává
okamžikem jejího uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění v Registru smluv zajistí Objednatel bez
odkladně po podpisu Dohody oběma Smluvními stranami.

12.2

Závazek z této Dohody zaniká předčasně před sjednanou dobou trvání výhradně ze zákonných
důvodů, písemnou dohodou Smluvních stran, písemnou výpovědí nebo písemným odstoupením z
důvodu podstatného porušení Dohody uvedeného v zákoně nebo v této Dohodě

12.3

Objednatel i Dodavatel jsou oprávněni tuto Dohodu písemně vypovědět, a to i bez uvedení důvodu.
Výpovědní lhůta činí 6 měsíců a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po
měsíci, v němž došlo k doručení výpovědi druhé Smluvní straně.

12.4

Objednatel je rovněž oprávněn tuto Dohodu či Objednávku písemně vypovědět v případě, že dojde
k přeměně společnosti Dodavatele. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet od prvního dne
měsíce následujícího po doručení výpovědi Dodavateli.

12.5

O podstatné porušení Dohody ze strany Dodavatele se jedná zejména, pokud:
•

Dodavatel přestane splňovat podmínku stanovenou v čl. 1. odst. 1.5 nebo 1.6 této Do
hody,

•

Dodavatel opakovaně (tj. nejméně dvakrát) poruší povinnost k ochraně důvěrných in
formací nebo osobních údajů specifikovanou v čl. 10 této Dohody.
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12.6

Objednatel je rovněž oprávněn od této Dohody odstoupit, pokud:
•

nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k
úhradě za plnění poskytované podle této Dohody v následujícím roce;

•

je Dodavatel v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela ne
postačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

•

bylo zahájeno trestní stíhání Dodavatele dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpověd
nosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

12.7

Odstoupení od Dohody musí být učiněno v písemné formě. Právní účinky odstoupení nastávají
dnem doručení druhé Smluvní straně.

12.8

Zánikem Dohody nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvní pokuty, záruky, náhrady újmy,
licencí a jiných ze své povahy přetrvávajících nároků či závazků.
13.

Závěrečná ustanovení

13.1

Tato Dohoda a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými
ustanoveními Občanského zákoníku.

13.2

Smluvní strany si ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku ujednaly, že Dodavatel na
sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

13.3

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1799 a 1800 Občanského zákoníku se nepoužijí.

13.4

Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami má písemnou formu, není-li Dohodou stanoveno
jinak. Písemná komunikace probíhá poštou, kurýrem či elektronickou poštou.

13.5

Písemnosti mezi stranami této Dohody, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv
a povinností upravených touto Dohodou (zejména výpověď, odstoupení od Dohody) se druhé
Smluvní straně doručují v listinné podobě formou doporučeného dopisu na adresu uvedenou v
záhlaví této Dohody.

13.6

Dnem doručení doporučených písemností (doporučeného dopisu) odeslaných na základě této Do
hody nebo v souvislosti s touto Dohodou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí po
slední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb,
a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedověděl. Smluvní strany výslovně vylučují usta
novení § 573 občanského zákoníku.

13.7

Pokud kterékoli ustanovení této Dohody nebo jeho část je nebo se stane neplatným či nevynutitel
ným, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních usta
novení této Dohody nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této Dohody, že toto usta
novení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V takovém případě se obě Smluvní strany
zavazují neúčinné a neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a
významem co nejbližší ustanovení této Dohody, jež má být nahrazeno.

13.8

Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na
základě této Dohody nebo v souvislosti s touto Dohodou, a k jejich vyřešení zejména prostřednic
tvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů.

13.9

Nedohodnout! se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních
stran právo uplatnit svůj nárok u soudu České republiky příslušného dle platných právních před
pisů. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů bude
soud příslušný dle místa sídla Objednatele.
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13.10

Tuto Dohodu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky označovanými a číslovanými
vzestupnou řadou po dohodě obou Smluvních stran a podepsanými oprávněnými zástupci Smluv
ních stran, není-li v této Dohodě stanoveno jinak.

13.11

Dodavatel tímto prohlašuje, že mu byly ze strany Objednatele sděleny veškeré skutkové a právní
okolnosti související s uzavřením této Dohody a že Dodavatel je v tomto ohledu přesvědčen o
jeho schopnosti uzavřít a plnit tuto Dohodu, má zájem tuto Dohodu uzavřít a je schopen plnit veš
keré povinnosti z této Dohody plynoucí.

13.12

Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení některé
Smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této Dohody.

13.13

Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjed
nána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že si její obsah přečetly, bezvý
hradně s ním souhlasí, považují jej za zcela určitý a srozumitelný, což níže stvrzují svými vlastno
ručními podpisy.

13.14

Tato Dohoda je uzavírána elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve
smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve
znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.

Objednatel

V Praze dne dle elektronického podpisu

Dodavatel

V Praze dne elektronického podpisu
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