






















































XIV. 5) c) Dodavatel odpovídá za škodu vzniklou Objednateli z porušení povinnosti Dodavatele dle XIV. 
5) a) a XIV. 5) b) a to až do úplné výše sankce uložené příslušnými orgány finanční kontroly bez ohledu 
na míru, jakou porušení povinnosti Dodavatele způsobilo uložení sankce. 
 
XIV. 6) Dodavatel se rovněž zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, 
a to včetně případných dodatků.  
 
XIV. 7) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují 
nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe 
odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.  
 
XIV. 8) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody 
mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo 
Objednatel.  
 
XIV. 9) Smlouva obsahuje úplné ujednání o jejím předmětu a všech náležitostech, které Smluvní strany 
měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev 
Smluvních 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 Smluvních 
stran.  
 
XIV. 10) Smlouva je vyhotovena ve 4 (slovy: čtyřech) originálech. Každá Smluvní strana obdrží po 2 
(slovy: dvou) z nich. Za originál se považuje rovněž písemná forma, kterou pořídí kterákoliv ze Stran 
převedením z elektronicky podepsané Smlouvy ve smyslu z. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů. 
 
XIV. 11) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že  
uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel.  Pouze z účinné smlouvy lze  
nárokovat věcná, časová a finanční plnění této akce! 

 
XIV. 12) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem 
souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.  
 
 
V ………………. dne     V ………………. dne 
 
 
Za Dodavatele      Za Objednatele 
 


