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Č.j.: MSMT-2271/2021 

 

Smlouva o poskytování služeb  

pro účely putovní výstavy fotografií projektů OP VVV 2021 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

Objednatel:  

             Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Se sídlem:   Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 

Jednající: Bc. Jan Frisch, ředitel Odboru technické pomoci 
IČ: 00022985   

Bankovní spojení:  ,  

Číslo účtu:    

(dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

Poskytovatel:   

Omnis Olomouc, a.s. 

Se sídlem:   Horní lán 1310/10a, 779 00 Olomouc – Nová Ulice     

Jednající:   Ing. Daniel Vaverka, předseda správní rady    

IČO:   25844822         

DIČ:    CZ25844822       

Bankovní spojení:          

Číslo účtu:          

(dále jen „poskytovatel“) 

 

 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o poskytování 
služeb pro účely putovní výstavy fotografií projektu OP VVV (dále jen „smlouva“). 
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II. 

Účel a předmět smlouvy 

1. Účelem smlouvy je seznámení široké veřejnosti s úspěšnými projekty OP VVV. 

2. Tato smlouva se uzavírá za účelem plnění na základě veřejné zakázky s názvem „Putovní 
výstava fotografií projektů OP VVV 2021“. 

3. Poskytovatel se zavazuje pro objednatele plnit následující služby: 

a. organizační a administrativní zajištění (pronájmem či jinou formou) vhodné venkovní 
výstavní plochy (např. náměstí či frekventovaný park) včetně vypořádání veškerých 
souvisejících nákladů. Venkovní výstavní plocha bude zajištěná v těchto městech: 

Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Pardubice, Opava (blíže uvedeno v čl. IV); 

b. zajištění 8 výstavních stojanů pro výstavu v každém z výše uvedených měst za účelem 
prezentace úspěšných projektů OP VVV na velkoformátové fotografie včetně jejich 
potištění. Podklady v podobě textů a počítačových souborů s fotografiemi dodá 
objednatel. Výstavní stojany budou splňovat tyto požadavky: 

- na každém stojanu budou prezentovány dvě fotografie (z každé strany jedna), 
- výška: min. 150 cm a max. 250 cm, 
- šířka: min. 100 cm a max. 200 cm, 
- rozměr popisového pole: min. 140 x 20 cm;  max. 150 x 30 cm, 
- doporučený materiál: kombinace duralu, oceli a umělé hmoty, 
- možnost horizontálního i vertikálního umístění fotografií, 
- není vyžadováno externí jištění, stojany musí být stabilní, 
- základna stojanů: betonové dlaždice, 
- variabilní systém by měl umožňovat libovolné rozmístění panelů a jejich natáčení 

v prostoru, expozice tedy bude možné vytvořit přesně podle potřeb lokality, 
- musí vydržet UV záření, odolat nepříznivému počasí (např. dešti), 
- při poškození částí výstavy vandaly poskytovatel opraví, upraví a nahradí poškozené 

části výstavy do 2 pracovních dnů, 
- grafické zpracování panelů (fotografie a popis projektů dodá objednatel), 
- potisk panelů, 
- za bezpečnost stojanů a jejich stabilitu ručí poskytovatel. 

c. zajištění dopravy a instalace stojanů, dohled nad průběhem výstavy, organizační 
zajištění komunikace s příslušnými vlastníky pozemků a na závěr putovní výstavy 
zajištění předání veškerých fotografií po demontáži stojanů objednateli. 

(souhrnně dále jen „služby“) 
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III. 

Způsob poskytování služeb 

1. Poskytovatel je při poskytování služeb povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých 
nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen sledovat a chránit zájmy 
a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. Objednatel je povinen 

poskytovat poskytovateli součinnost nezbytnou k řádnému plnění povinností 
poskytovatele dle této smlouvy. V případě nevhodných pokynů objednatele je poskytovatel 
povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě 
nese poskytovatel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných 
pokynů objednatele objednateli a/nebo poskytovateli a/nebo třetím osobám vznikly. 
K plnění služeb poskytne objednatel poskytovateli veškerou jemu dostupnou dokumentaci 
relevantní pro řádné plnění služeb. 

2. Fotografie budou vystaveny vždy po dobu 4 kalendářních týdnů, a to postupně v každém 
městě dle čl. II odst. 3 písm. a) této smlouvy. 

3. Poskytovatel je povinen do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy písemně předložit 
objednateli harmonogram, který bude obsahovat podrobný časový plán včetně termínu 
převozu, instalace a demontáže výstavních stojanů na konkrétní místa konání výstavy 
v jednotlivých městech dle čl. II odst. 3 písm. a) této smlouvy. Harmonogram bude 
obsahovat také doprovodné fotografie s vizualizací umístění výstavních stojanů. 
Objednatel se do pěti pracovních dnů od obdržení k harmonogramu písemně vyjádří, 
případně harmonogram schválí. Termíny konání ve schváleném harmonogramu je možné 
po předešlém schválení objednatele měnit podle aktuálních možností pronájmu 
venkovních výstavních ploch. Vždy však musí být zachována plynulá návaznost, což jsou 
maximálně 3 pracovní dny od ukončení výstavy v předchozím městě. 

4. Poskytovatel je povinen spolu s harmonogramem výstavy předložit objednateli i přehled 
plánovaných konkrétních venkovních výstavních ploch vhodných pro konání výstavy 
v jednotlivých městech dle čl. II odst. 3 písm. a) této smlouvy, a to ve třech variantních 
řešeních vždy pro každé jednotlivé město. Objednatel se do pěti pracovních dnů 
od obdržení přehledu potenciálních venkovních výstavních ploch písemně vyjádří, případně 
schválí konkrétní vybrané místo pro konání výstavy. Podle aktuálních možností pronájmu 
venkovních výstavních ploch je možné po předešlém schválení objednatele měnit 
schválené místo konání výstavy. 

5. Po ukončení výstavy v každém z jednotlivých měst uvedených v čl. II odst. 3 písm. a), 
nejpozději však do 3 pracovních dnů, poskytovatel sepíše Zápis o poskytnutých službách 
(dále jen „zápis“), ve kterém vylíčí průběh výstavy s ohledem na splnění podmínek a svých 
povinností dle této smlouvy. Zápis musí být podepsán a odsouhlasen objednatelem, resp. 
kontaktní osobou objednatele ve smyslu čl. XIII odst. 2 této smlouvy nebo jinou 
objednatelem pověřenou osobou. Odsouhlasený a oběma smluvními stranami podepsaný 
zápis bude přílohou faktury dle čl. V odst. 3 a násl. této smlouvy. 
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IV. 

Termín a místo plnění 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne její účinnosti do 31. 10. 2021. 

2. Realizace samotné putovní výstavy fotografií projektů OP VVV bude probíhat 
od 31. 5. 2021 do 19. 9. 2021. Termín zahájení výstavy může být změněn s ohledem 

na průběh zadávacího řízení.  

3. Místem plnění jsou venkovní výstavní plochy ve smyslu čl. II odst. 3 písm. a) této smlouvy 
ve městech uvedených taktéž v odkazovaném ustanovení. 

4. V květnu/červnu/červenci/srpnu a září bude výstava postupně probíhat ve městech (na 

pořadí nezáleží): Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Pardubice a Opava, v těchto termínech: 31. 

5. 2021 - 27. 6. 2021 v jednom městě, 28. 6. 2021 - 25. 7. 2021 ve druhém městě, 26. 7. 

2021 – 22. 8. 2021 ve třetím městě a 23. 8. 2021 – 19. 9. 2021 ve čtvrtém městě.  

 

V. 

Cena a platební podmínky 

1. Celková cena za celý předmět plnění je 248.000,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % činí 52.080,- 

Kč, a celkově 300.080,- Kč včetně DPH. Cena nebude měněna v souvislosti s inflací české 
koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na 

měnový kurz a stabilitu měny, a to po celou dobu platnosti této smlouvy. 

2. Cena za předmět plnění je smluvní, konečná a nepřekročitelná, zahrnující veškeré vedlejší 
náklady poskytovatele potřebné ke splnění předmětu plnění této smlouvy. Úprava této ceny 

je možná pouze v souvislosti se změnou zákonem stanovené výše DPH. 

3. Úhrada ceny bude provedena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 
poskytovatelem, a to vždy po ukončení výstavy v konkrétním městě dle čl. II odst. 3 písm. 
a) této smlouvy. Přílohou každé faktury bude odsouhlasený a oběma smluvními stranami 
podepsaný zápis dle čl. III odst. 5. 

4. Objednatel se zavazuje uhradit faktury dle termínu splatnosti. Splatnost faktur 
poskytovatele je 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Faktura se považuje 
za uhrazenou dnem, kdy je částka prokazatelně odeslána z účtu objednatele na účet 
poskytovatele. Úhrada ceny bude provedena bezhotovostním převodem fakturované částky 
na účet poskytovatele, uvedený v úvodu smlouvy. Platba bude probíhat výhradně v Kč. 
Pokud termín doručení faktury objednateli připadá na období od 12. prosince běžného roku 
do 12. února roku následujícího, prodlužuje se splatnost faktury z původních 30 dní na 60 
dní.  

5. Objednatel neposkytuje zálohové platby.  

6. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb.,  
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o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Pokud faktura neobsahuje všechny 
zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti 

vrátit s tím, že poskytovatel je poté povinen doručit novou fakturu s novým termínem 
splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

7. Faktura bude označena názvem programu a názvem i registračním číslem projektu, z něhož 
je hrazena (OP VVV). Objednatel si vyhrazuje právo závazné pokyny k fakturaci dále 
upřesnit.  

8. Objednatel má právo na pozdržení, krácení nebo neposkytnutí platby poskytovateli 

v případě zjištěných vad poskytovaných služeb ve smyslu čl. XI odst. 3, které nebudou 

odstraněny nejpozději do 5 pracovních dní s tím, že využití takového práva objednatelem 
vylučuje jeho prodlení s placením ceny. 

9. Při prodlení s platbou je objednatel povinen zaplatit poskytovateli nejvýše zákonný úrok 
z prodlení, jiné sankce vůči objednateli jsou nepřípustné. 

 

VI. 

Finanční kontrola, uchování dokladů a podkladů 

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

2. Poskytovatel se zavazuje zajistit archivaci dokumentů o plnění smlouvy po dobu stanovenou 
právními předpisy, zejména uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů 
souvisejících s předmětem plnění smlouvy.  

3. Poskytovatel poskytne objednateli či oprávněným orgánům maximální možnou součinnost 
při provádění kontroly projektu, z něhož je plnění smlouvy hrazeno, předloží na vyžádání 
doklady vztahující se k předmětu smlouvy a doloží další významné skutečnosti požadované 
objednatelem či oprávněným orgánem.  

4. Poskytovatel je povinen veškerou dokumentaci vztahující se k předmětu smlouvy archivovat 
do konce roku 2033. 

5. Poskytovatel umožní objednateli či oprávněným orgánům výkon práva kontroly, 
a to po celou dobu, po kterou je to vyžadováno legislativou daného operačního programu 

případně jinými předpisy EU nebo ČR. 
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VII. 

Povinnosti objednatele 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli včas a řádně relevantní podklady 
pro plnění, jež je předmětem smlouvy.  

2. Objednatel se zavazuje zajistit průběžnou dostupnost kontaktního pracovníka pro potřeby 
konzultací s pověřenými pracovníky poskytovatele a účast pověřených pracovníků 
objednatele na dohodnutých setkáních s poskytovatelem.  

Kontaktní osoba objednatele je uvedena v čl. XIII odst. 2 smlouvy. 

3. Objednatel se zavazuje dodat poskytovateli podklady v podobě textů a počítačových 
souborů s fotografiemi, které budou vystaveny, vždy nejpozději 5 pracovních dnů před 
konáním výstavy v každém z měst uvedených v čl. II odst. 3 písm. a) smlouvy.  

4. Objednatel má povinnost řádně a včas zaplatit za řádně a včasně dodané plnění ze strany 
poskytovatele. 

5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění předmětu smlouvy sám nebo 
prostřednictvím osoby, kterou k tomuto účelu pověří.  

 

VIII. 

Povinnosti poskytovatele 

1. Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby plnění předmětu této smlouvy bylo poskytnuto 

v požadované kvalitě a ve stanoveném čase. 

2. Poskytovatel je povinen dodržovat pravidla publicity v rozsahu požadovaném smlouvou, 
konkrétně čl. XII této smlouvy a příslušnými příručkami OP VVV, konkrétně Pravidly 
pro publicitu a s nimi souvisejícími dokumenty. 

3. Poskytovatel je povinen nahradit objednateli způsobenou škodu, bez ohledu na to, 
zda ji způsobil sám, či jeho poddodavatel. 

4. Poskytovatel je povinen neprodleně informovat objednatele o všech okolnostech majících 
vliv na řádné a včasné provedení plnění. Poskytovatel odpovídá za škodu způsobenou 
objednateli nebo třetím osobám nedodržením termínu plnění. 

5. Poskytovatel je povinen umožnit objednateli provádět průběžnou kontrolu provádění 
předmětu smlouvy a poskytnout mu k tomu bezplatně veškeré nezbytné informace 

6. Kontaktní osoba poskytovatele, uvedená v čl. XIII odst. 3 smlouvy, je povinna poskytovat 

řádnou a dostatečnou součinnost při komunikaci s objednatelem, čímž se rozumí zejména 
zodpovězení dotazů objednatele, či poskytování informací objednateli v pracovních dnech 
mezi 8:00 a 17:00 hod., a to nejdéle do 24 hodin od okamžiku obdržení dotazu,  
či sdělení informace. V případě potřeby je poskytovatel povinen zajistit zástupce kontaktní 
osoby při zachování uvedeného spojení a bez zbytečného odkladu o této skutečnosti 
informovat objednatele. 



 

 

 

Stránka 7 z 10 

IX. 

Sankce při nesplnění závazků poskytovatele 

1. Poskytovatel se zavazuje k uhrazení smluvní pokuty objednateli při nedodržení termínů 
uvedených v této smlouvě výhradně z jeho viny ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení, a to za každé jednotlivé nedodržení termínu. Pokud objednatel uzná důvody 
na straně poskytovatele vedoucí k prodlení při realizaci služeb za opodstatněné, může 
od vymáhání této pokuty upustit. 

2. Poskytovatel zároveň prohlašuje, že je objednatel oprávněn požadovat náhradu škody 
způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje tato smlouva, a že je objednatel 
oprávněn domáhat se náhrady škody v plném rozsahu. Smluvní pokuta se do náhrady 
škody nezapočítává. 

3. Smluvní pokuty i náhradu případné škody je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce 
poskytovatele. Zaplacením smluvních pokut není dotčena povinnost dále řádně plnit 
předmět smlouvy. 

4. Zjistí-li některá ze smluvních stran překážky při plnění předmětu této smlouvy, které 
znemožňují jeho řádnou realizaci, je povinna to oznámit bez zbytečného odkladu druhé 

smluvní straně, se kterou se dohodne na odstranění překážek. 

 

X. 

Mlčenlivost a sankce za porušení mlčenlivosti 
1. Poskytovatel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost 

o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho 

zaměstnancích a spolupracovnících, a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu 
objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se 
jedná: 

a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 

b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 
rozhodnutím oprávněného orgánu.  

2. Poskytovatel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. 1 tohoto článku 
všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb. 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb 
dle této smlouvy, odpovídá poskytovatel, jako by povinnost porušil sám. 

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy. 
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob 

oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených 
pracovníků. 
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6. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je poskytovatel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti. 

 

XI. 

Reklamace, garance 

1. Poskytovatel je povinen poskytovat služby s náležitou odbornou péčí, dle požadavků 
objednatele a v souladu s obecnými povinnostmi poskytovatele dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku. 

2. Odpovědnost poskytovatele za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Za vady ve smyslu předchozího odstavce a dle ustanovení čl. V odst. 8 této smlouvy 
objednatel považuje zejména nedodržení počtu a parametrů výstavních stojanů uvedených 
v čl. II odst. 3 písm. b) této smlouvy.  
 

XII. 

Publicita 

1. Poskytovatel je povinen při zpracování fotografií a textového pole pro stojany a případné 
další materiály (např. tiskovou zprávu) dodržet pravidla povinné publicity OP VVV a je 
povinen respektovat grafickou identitu OP VVV tak, jak je uvedena v příslušných manuálech 
vizuální identity, které jsou k dispozici na níže uvedených stránkách.  

 

Všechny poskytované služby budou respektovat publicitu OP VVV a jednotný vizuální styl 
ESI fondů v programovém období 2014-2020: 

https://opvvv.msmt.cz/clanek/pravidla-pro-publicitu.htm 

 

 

XIII. 

Další ujednání 
1. Poskytovatel dává objednateli souhlas s využíváním údajů o této smlouvě a jejím plnění 

a k poskytování informací o smlouvě třetím osobám v rozsahu nezbytném pro účely 
administrace a pro účely informovanosti a publicity specifikovanými v příslušných právních 
předpisech, především v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, a v Prováděcím nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 ze dne 22. 

září 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1303/2013, pokud jde o vzory pro předkládání určitých informací Komisi, a podrobná 
pravidla týkající se výměny informací mezi příjemci a řídicími orgány, certifikačními orgány, 
auditními orgány a zprostředkujícími subjekty. 

2. Kontaktní osobou odpovědnou za administrativní záležitosti ze strany objednatele je:  

https://opvvv.msmt.cz/clanek/pravidla-pro-publicitu.htm
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Mgr. , e-mail: , tel.: . 

Kontaktní osobou odpovědnou za věcné plnění smlouvy ze strany objednatele je: 

, e-mail:  tel.: . 

3. Kontaktní osobou odpovědnou za poskytovatele v záležitostech plnění smlouvy je:  

. , e-mail:  tel.: .  

4. Kontaktní osoby uvedené v tomto článku v odstavcích 2 a 3 mohou být poskytovatelem 

a objednatelem změněny na základě jednostranného písemného oznámení druhé smluvní 
straně.  

5. Poskytovatel bude v průběhu realizace celé smlouvy s objednatelem spolupracovat. 

Základem komunikace mezi smluvními stranami bude e-mail.  

 

XIV. 

Závěrečná ujednání 
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že veškeré sporné záležitosti, vyplývající z plnění 

smlouvy, budou řešit vzájemnou dohodou. Pokud nedojde k dohodě, bude věc řešit věcně 
příslušný soud podle sídla objednatele. 

2. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.  

3. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek její celkovou 
neplatnost. 

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění této smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

5. Tato smlouva se uzavírá elektronicky, přičemž veškeré její změny je možno učinit vzestupně 
číslovanými písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Změny 
kontaktních osob nebo změny fakturačních údajů je možno provést pouze na základě 
písemného oznámení druhé smluvní straně. 

6. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 
oprávněny. 

7. Poskytovatel nemůže postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně. 

8. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetly, s obsahem 

souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, 
nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.  

9. Písemnosti doručované účastníky v souvislosti se smlouvou považují účastníci za platně 
doručené, jsou-li doručeny na adresu sídla účastníka uvedenou v záhlaví této smlouvy,  

a to i v případě, jestliže je účastník odepře převzít nebo je přes oznámení poštovního úřadu 
nevyzvedne. 
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10. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel 
uveřejnění celého textu smlouvy, vyjma osobních údajů, a metadat smlouvy v registru 

smluv, včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li objednatel uveřejnění 
smlouvy nebo metadat smlouvy v registru smluv do 30 dnů od uzavření smlouvy, pak je 
oprávněn zajistit jejich uveřejnění poskytovatel ve lhůtě tří měsíců od uzavření smlouvy. 
Poskytovatel rovněž souhlasí s tím, že metadata vztahující se ke smlouvě mohou být 
zveřejněna též na webových stránkách objednatele. Smlouva nabývá platnosti dnem 
podpisu druhou ze smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva dnem zveřejnění v registru 
smluv. Realizace plnění je tedy možná až od data účinnosti. 

11. Poskytovatel bere na vědomí povinnost objednatele uveřejnit tuto smlouvu také v souladu 

s ustanovením § 219 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 

12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.  

 

 

 

 

V Praze  

 

 

 

 

 

   
     V Olomouci 

                         za objednatele 

                          Bc. Jan Frisch                             

       ředitel Odboru technické pomoci             

 

 

 

 

 za poskytovatele 

                   Ing. Daniel Vaverka 

                 předseda správní rady 


