
Česká republika - Střední odborná škola požární ochrany  
a Vyšší odborná škola požární ochrany 

Se sídlem: Pionýrů 2069, 738 01  Frýdek-Místek 

Cena bez DPH 51 800,00 Kč
DPH 21 % 10 878,00 Kč
Cena s DPH 

celkem 62 678,00 Kč

Místo plnění: 
Doba plnění: 1 měsíc od nabytí účinnosti smlouvy (zveřejnění v registru smluv)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

V případě, že zhotovitel nedodá dílo ve sjednané lhůtě/době plnění, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy a zhotoviteli 
nenáleží úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy.

III. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Internet Info, s.r.o.

Číslo účtu: 85938881/0710       

Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany, 
areál Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek - Místek

Zálohovací software pro servery - Veeam Backup Essentials + 3 roky maintenance

IČO: 25648071
DIČ: CZ25648071

Předmět smlouvy je za objednatele oprávněn převzít - jméno, příjmení: 
Telefon, e-mail:

Bankovní spojení: ČNB Ostrava

Zastoupená: plk. Ing. Radimem Palochem, ředitelem

Objednatel Zhotovitel

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, účinnosti nabývá dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím 
registru smluv provede objednatel. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje 
obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy 
rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí 
právním řádem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,  občanský  zákoník, ve  znění pozdějších 
předpisů. 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu - faktury vystavené zhotovitelem po převzetí kompletního a řádně 
provedeného díla, které bylo zhotovitelem předáno řádně a včas a zhotovitel s objednatelem podepsal protokol o předání a 
převzetí díla. Fakturu zašle zhotovitel objednateli ve dvou vyhotoveních na výše uvedenou adresu. Splatnost faktury je 21 dnů 
ode dne doručení faktury objednateli.

………………… …

V Praze, dVe Frýdku-Místku, dne

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena díla je dohodnutá jako konečná a nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady 
potřebné ke kompletnímu dokončení a předání díla.

2x Veeam Backup Essentials Standard 3 year of basic Support, EDU/ 2 socket pack

SW je pořízen jako služba a nemá povahu vlastnického práva za užití tohoto programu a je časově omezena po dobu trvání 
předplatného. Po vypršení této doby jej nelze používat.

Počet listů:  1

     SMLOUVA O DÍLO  
  I. SMLUVNÍ STRANY

ZHOTOVITELOBJEDNATEL

IČO: 64122654
DIČ: CZ64122654 (není plátce DPH)

 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 2201862052/5500

Zastoupená: panem 

Se sídlem: Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6

Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v 
Praze, oddíl C, vložka 57899


