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Smlouva o dílo, poskytnutí licence a poskytování poradenských služeb  
č. CTU/2021_089 

 
uzavřená podle § 1746 odst. 2, § 2358 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“) mezi těmito smluvními 
stranami: 

 
 
1. Česká republika – Český telekomunikační úřad 
Se sídlem:    Sokolovská 58/219, Praha 9 - Vysočany 
Adresa pro doručování:  poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 
Bankovní spojení:   ČNB Praha  
Číslo účtu:    725001/0710 
IČO:     701 06 975 
DIČ:     CZ70106975 (osoba identifikovaná k dani) 
Jejímž jménem jedná:  Mgr. Ing. Hana Továrková,  

předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu 
 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné  
 
a 
 
2. IstroAnalytica Advisory s.r.o. 
Se sídlem:    Kýčerského 2964/5, 811 05 Bratislava – Staré Mesto, SR 
Zapsaná v Obchodním rejstříku Okresného súdu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 150894/B 
Bankovní spojení:   Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu:    SK87 1100 0000 0029 4710 0759, BIC (SWIFT): TATRSKBX 
IČO (SR):   534 57 528 
DIČ (SR):   SK2121430157 
Jejímž jménem jedná:  Mgr. Peter Helexa, jednatel (konateľ) 
 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 
 

I. 
Účel a předmět smlouvy 

1. Účelem této smlouvy je realizování veřejné zakázky malého rozsahu na služby 
specifikované níže. 

2. Předmětem této smlouvy je na straně jedné závazek zhotovitele zpracovat pro 
objednatele dílo – analýzu relevantního trhu č. 3 ve smyslu OOP/1/05.2021-5 – 
velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám sestávající z následujících částí: 

a) Definice maloobchodního trhu a velkoobchodního trhu, včetně územního a časového 
vymezení 

b) Definice maloobchodních a velkoobchodních produktů 

c) Charakteristika relevantního regulačního prostředí 

d) Analýza subjektů na maloobchodním a velkoobchodním trhu 

e) Analýza historického a současného vývoje na maloobchodním a velkoobchodním trhu 
se zaměřením na: 

i. Subjekty 

ii. Zákazníci a zákaznické segmenty 

iii. Vývoj podílu na trhu 
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iv. Produkty (služby) a propozice (včetně OTT) 

v. Spotřeba služeb v zákaznických segmentech 

vi. Technologie (především sítě) – evoluce, kapacity 

vii. Spektrum 

viii. Koncová zařízení 

ix. Investice (CAPEX a OPEX) 

x. Soulad dynamiky vývoje mezi maloobchodním a velkoobchodním trhem 

f) Analýza kritérií pro samostatnou i společnou tržní sílu relevantních subjektů na 
mobilním trhu 

g) Datová analýza trhu: 

i. Definování požadavků na podkladové materiály 

ii. Vytvoření datově analytického nástroje pro zpracování informací účastníků trhu 

iii. Pochopení a vyhodnocení získaných dat z trhu. 

3. Dílo bude provedeno na základě údajů poskytnutých zhotoviteli ze strany objednatele 
a veřejně dostupných údajů, jejichž použití na uvedenou analýzu objednatel odsouhlasí, 
a to v granularitě na základě jejich dostupnosti. 

4. Veřejně dostupné zdroje budou v rozsahu: 

a) výroční zprávy a účetní (konsolidované i nekonsolidované) závěrky 
telekomunikačních operátorů poskytujících mobilní služby na maloobchodním 
rezidenčním trhu v ČR (případně i MVNO, pokud existují) za roky 2015 až 2019, 

b) další identifikované veřejně dostupné zdroje schválené objednatelem. 

5. Při analýze budou brány v úvahu následující parametry služeb (pokud budou údaje o nich 
dostupné): 

a) složení balíčků služeb (objemy jednotlivých služeb), 

b) poskytované zařízení, 

c) cena balíčků služeb, 

d) geografická dostupnost služeb, 

e) penetrace služeb na trhu, 

f) průměrná spotřeba jednotek služeb (hlas, SMS, data) na uživatele na trhu, 

g) kvalitativní parametry služeb, 

h) počet uživatelů služeb, 

i) finanční kondice (EBITDA, FCF, apod.) poskytovatelů služeb na dotčeném trhu. 

6. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednateli licenci k veškerým autorským dílům, 
která zhotovitel vytvoří při plnění této smlouvy v souladu s Občanským zákoníkem, 
zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a touto smlouvou, a to v rozsahu a za podmínek sjednaných stranami v čl. X této smlouvy. 

7. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu dle čl. IV 
této Smlouvy. 
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II. 
Harmonogram plnění díla 

1. Dílo bude plněno a předáváno po částech v těchto základních termínech: 

a) předání pracovní verze analýzy objednateli nejpozději do 31. srpna 2021 
za podmínky, že podpora podle čl. I odst. 3 této smlouvy bude poskytnuta nejpozději 
ke dni podpisu této smlouvy a objednatel k témuž okamžiku odsouhlasí rozsah 
veřejně dostupných zdrojů podle čl. I odst. 4 této smlouvy;  

b) diskuze zástupců objednatele a zhotovitele k návrhu analýzy, uplatnění připomínek 
objednatele vůči zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne předání návrhu 
podle písmene a) tohoto odstavce; 

c) předání konečné podoby analýzy po vypořádání připomínek podle písm. b) tohoto 
odstavce nejpozději do 10. září 2021. O předání analýzy bude sepsán a podepsán 
kontaktními osobami uvedenými ve smlouvě protokol o předání;  

2. V případě prodlení objednatele s poskytnutím potřebné součinnosti bude termín plnění 
uvedený v odstavci 1 prodloužen o dobu prodlení objednatele. 

 
III. 

Místo plnění díla 

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo v místě jež vyplývá z čl. IV této smlouvy. 
 

IV. 
Forma předání díla 

1. Jednotlivé výstupy stejně jako písemné výstupy z podpory budou předávány zhotovitelem 
objednateli v elektronické podobě zasláním na e-mailovou adresu xxxxxxxxxx@ctu.cz 
nebo v sídle objednatele na technickém nosiči dat, přičemž v obou případech bude 
nejpozději do 3 pracovních dnů takové podání doplněno v listinné podobě, doručené do 
sídla objednatele osobně (kurýrem) nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních 
služeb na adresu pro doručování. 

2. Veškeré jednotlivé výstupy, jejich návrhy a související písemné materiály budou 
zpracovány v českém jazyce, a to ve formátech MS Word a Adobe PDF v případě 
hlavního dokumentu a ve formátech MS PowerPoint a Adobe PDF v případě 
manažerského shrnutí (Executive Summary). V případě nesrovnalostí mezi formátem MS 
Word a PDF je rozhodující verze výstupu ve formátu PDF. 

 
V. 

Převzetí díla 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho dokončením a převzetím díla 
objednatelem. Objednatel se zavazuje převzít dílo, které bude provedeno bez vad. 
O převzetí díla budou sepsány a podepsány kontaktní osobou objednatele uvedenou v čl. 
XV odst. 1 této smlouvy příslušné dílčí akceptační protokoly jako doklad o splnění 
příslušných částí díla, přičemž tyto budou bez zbytečného odkladu zaslány zhotoviteli. Po 
předání všech dílčích částí díla smluvní stany podepíšou protokol o předání, na jehož 
základě bude vyúčtována ceny díla dle čl. VIII odst. 3 smlouvy. 

2. V případě zřejmých vad předávaných částí díla je objednatel oprávněn tyto části díla 
nepřevzít, o čemž bez prodlení sepíše kontaktní osoba objednatele uvedená v čl. XV 
odst. 1 této smlouvy protokol s uvedením vad, přičemž tento bude bez zbytečného 
odkladu zaslán zhotoviteli. 

 
 
 
 

mailto:xxxxxxxxxx@ctu.cz
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VI. 
Vady díla 

1. Smluvní strany sjednávají, že v případě zjištění vady díla se objednatel zavazuje vadu 
neprodleně oznámit zhotoviteli prokazatelným způsobem. Vada je uplatněna včas, je-li 
písemná forma reklamace doručená zhotoviteli nejpozději do 3 měsíců od doručení díla.  

2. Má-li dílo vady, za které zhotovitel zodpovídá, má objednatel právo na odstranění vady 
formou úpravy vadné části díla. Zhotovitel se zavazuje vadu odstranit do 15 dnů ode dne 
jejího oznámení úpravou vadné části díla a poskytnutím bezvadného díla objednateli, a to 
na své náklady. 

 
VII. 

Povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje: 

a) provést předmět smlouvy na odborné úrovni řádně a včas podle základních termínů 
uvedených v čl. II této smlouvy, 

b) aktivně projednávat s objednatelem postup prací, informovat o jejich průběžných 
výsledcích a průběžně konzultovat své návrhy a doporučení, 

c) bez zbytečného odkladu informovat objednatele o ohrožení splnění této smlouvy 
(zejména splnění předmětu smlouvy a doby trvání smlouvy), 

d) poskytovat služby po celou dobu plnění předmětu smlouvy tak, aby byla zaručena 
nestrannost zhotovitele a nedocházelo ke střetu zájmů. Střetem zájmů by byla 
situace, kdy by zhotovitel, resp. jeho případný poddodavatel/poddodavatelé, podnikali 
v elektronických komunikacích ve smyslu § 8 zákona č. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, resp. provozovali 
rozhlasové a/nebo televizní vysílání podle § 2 písm. e) a f) a § 3 odst. 1 písm. a) až c) 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo poskytovali své 
poradenské služby subjektům podnikajícím, resp. provozujícím činnost podle 
citovaných právních předpisů. V případě, že dojde k situaci, kdy nebude zaručena 
nestrannost zhotovitele, nebo vznikne předpoklad, že by mohlo dojít ke střetu zájmů, 
je zhotovitel povinen bezodkladně tyto skutečnosti oznámit objednateli. 

2. Objednatel se zavazuje: 

a) poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytně nutnou pro splnění této smlouvy, 
především pak: 

- tří-kriteriální test realizovaný objednatelem v souvislosti s posouzením míry 
konkurence na trhu mobilních telekomunikačních služeb, jakož i veškeré další 
stávající relevantní analýzy vypracované objednatelem nebo zadané 
objednatelem a vypracované externími subjekty nebo předložené objednateli 
třetími stranami (např. poskytovateli telekomunikačních služeb) v souvislosti 
s regulací trhu mobilních telekomunikačních služeb, resp. takových, které svým 
obsahem s tímto trhem souvisejí, 

- posouzení tacitní koluze realizované objednatelem v souvislosti s tří-kriteriálním 
testem, 

- relevantní neveřejnou komunikaci Evropské komise a případných jiných subjektů, 
vztahující se k tří-kriteriálnímu testu a posouzení tacitní koluze, 

- relevantní neveřejné podklady, prezentace a údaje od účastníků trhu relevantní 
k předmětu této smlouvy, 
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- relevantní neveřejné podklady, prezentace a údaje od relevantních 
mezinárodních organizací (BEREC, Evropská komise apod.), 

- údaje za roky 2015–2020 (na pololetní bázi), které má objednatel k dispozici ve 
struktuře dotazníků pro Elektronický sběr dat, a to v agregaci dle požadavku 
zhotovitele buď za celý trh nebo za vybrané podnikatele. Struktura dat 
v dotaznících pro Elektronický sběr dat je dostupná na této internetové adrese 
objednatele: https://www.ctu.cz/vzory-formularu-umistenych-v-systemu-esd 

- Maloobchodní a velkoobchodní ceníky a referenční nabídky zhotovitelem 
vybraných podnikatelů platné ve sledovaném období 2015-2021, které má 
objednatel k dispozici od poskytovatelů mobilních služeb v ČR, 

- vybrané a předem odsouhlasené výsledky mezinárodního cenového srovnání 
mobilních služeb pro rezidentní zákazníky od společnosti Strategy Analytics 
(Teligen), 

b) zajistit v přiměřené době nezbytnou součinnost příslušných zaměstnanců objednatele 
či osob spjatých s objednatelem se zhotovitelem, 

c) zprostředkovat kontakty na relevantní účastníky trhu za účelem získání dalších 
podkladů a pozic relevantních k předmětu této smlouvy, 

d) průběžně informovat o svých návrzích a doporučeních. 
 

VIII. 
Cena a platební podmínky  

1. Cena za dílo dle této smlouvy bude činit 1 678 900 Kč bez DPH.  

2. Cena za dílo je stanovena jako pevná a maximálně přípustná zahrnující veškeré náklady 
nutné k realizaci předmětu plnění, a může být změněna jenom na základě písemného 
dodatku k této smlouvě. 

3. Cena bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, a to na základě 
daňového dokladu – faktury (dále jen „faktura“) vystavené zhotovitelem se splatností min. 
21 dnů ode dne jejího doručení objednateli, avšak faktura doručená objednateli mezi 15. 
prosincem a 10. lednem je splatná nejdříve následujícího 1. února. Zhotovitel je oprávněn 
vystavit fakturu na cenu za plnění dle této smlouvy po podepsání protokolu o předání. 
Pokud objednatel bezdůvodně odmítne podepsat protokol o předání, zhotovitel je 
oprávněn vystavit fakturu po prokazatelném doručení díla zhotoviteli.   

4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona  
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb.,  
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, § 435 občanského zákoníku 
a současně číslo této smlouvy. 

5. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí či bude 
obsahovat chyby v psaní či počtech, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu 
zhotoviteli k doplnění či opravě. Lhůta splatnosti se v takovém případě přerušuje a počíná 
znovu běžet od vystavení opravené či doplněné faktury. 

6. Platební povinnosti objednatele plynoucí z této smlouvy jsou splněny dnem odepsání 
částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  

7. Případná DPH bude odváděna objednatelem z titulu osoby identifikované k dani.  
 

IX. 
Povinnost mlčenlivosti, důvěrnost informací 

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní, technické, jakož i netechnické 
informace, které mají nebo by mohly mít potenciální hodnotu, a které jim byly svěřeny 
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu 
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druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než pro plnění svých 
závazků dle podmínek této smlouvy. Za důvěrnou informaci se pokládá vždy taková 
informace, která je takto kteroukoliv smluvní stranou kdykoliv označena. To však neplatí 
v případě, že by se tato informace, k níž se váže povinnost mlčenlivosti či povinnost 
zachovávat důvěrnost informací dle tohoto ustanovení smlouvy, stala obecně známou 
či dostupnou. To se nevztahuje na výstupy plnění dle této smlouvy. 

2. Zhotovitel a objednatel se zavazují, že informace, týkající se této smlouvy či jinak získané 
v souvislosti s plněním této smlouvy, nezneužijí ve svůj prospěch ani ve prospěch jiné 
osoby, ani je nezveřejní v jakékoliv formě a dále se zhotovitel zavazuje, že veškeré 
výsledky činností provedených podle této smlouvy jím budou užity pouze a výlučně 
v souladu touto smlouvou. 

3. Ustanovení odstavce 1 a 2 tohoto článku se netýká možnosti objednatele uveřejnit nebo 
poskytnout dotčeným orgánům dílo jako takové. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že všechny povinnosti stanovené mu v tomto článku ve stejné 
podobě uplatní vůči svým zaměstnancům, resp. tyto povinnosti přenese v rámci svých 
smluvních vztahů na případné poddodavatele. 
 

X. 
Práva k dílu a Licence 

1. Zhotovitel se zavazuje dodat dílo tak, že na něm nebudou váznout jakákoliv práva 
duševního vlastnictví (zejména autorská práva), z nichž by plynula objednateli jakákoliv 
povinnost, zejména povinnost k peněžitému plnění jakékoliv třetí straně. Pokud by 
zhotovitel porušil povinnost zmíněnou v předchozí větě, zavazuje se kromě případné 
úhrady škody též k tomu, že veškeré povinnosti plynoucí z uvedeného duševního 
vlastnictví sám splní, a veškeré požadavky vznesené vůči objednateli vyřídí se žadatelem 
(třetí stranou) přímo sám.  

2. Zhotovitel v souladu s autorským zákonem na základě této smlouvy poskytuje objednateli 
veškerá svá oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví k veškerým autorským dílům 
ve smyslu autorského zákona, která zhotovitel vytvoří sám nebo prostřednictvím svého 
poddodavatele při plnění této smlouvy (dále jen „Licence“). K poskytnutí Licence dojde 
okamžikem předáni příslušného díla pode této smlouvy objednateli. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli Licenci jako neúplatnou a: 

a) v prostorově a množstevně neomezeném rozsahu, 

b) na dobu určitou, a to po celou dobu trvání oprávnění k výkonu práv duševního 
vlastnictví, která zhotovitel podle této smlouvy poskytl objednateli, a 

c) jako neodvolatelnou a bez povinnosti objednatele ji užít, převoditelnou a s právem 
udělení podlicence. 

4. Zhotovitel na základě této smlouvy poskytuje objednateli k autorskému dílu, na které se 
vztahuje Licence dle této smlouvy, veškerá majetková užívací práva ve smyslu ustanovení 
§ 12 odst. 4 autorského zákona. Zhotovitel není oprávněn dílo dále rozšiřovat bez 
písemného souhlasu objednatele.  

 
XI. 

Vyšší moc 

1. Smluvní strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků 
následkem okolností vylučujících odpovědnost v případech tzv. vyšší moci.  

2. Výraz vyšší moc znamená a zahrnuje zejména: přírodní katastrofu, požár, záplavy, 
zemětřesení a dále povstání, stávky, pracovní boje jakéhokoliv druhu nebo terorismus, které 
mají přímou souvislost a brání plnění povinností ze smlouvy a plnění povinností nelze zajistit 
jinak nebo je nahradit, nehody, pád letadla včetně nehod, kterým se nedalo vyhnout 
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v souvislosti s plněním této smlouvy včetně přijetí zákona nebo mimořádného rozhodnutí 
příslušného úřadu v souvislosti se zásahem vyšší moci, pokud příčiny a události mají vliv na 
plnění povinností stran ze smlouvy a plnění povinností vyplývajících ze smlouvy nelze zajistit 
jinak. 

3. Vyskytne-li se působení překážky v důsledku vyšší moci, s níž jsou spojeny účinky vylučující 
odpovědnost, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o dobu trvání takové 
překážky. Smluvní strana, která je postižena takovou překážkou, je však povinna okamžitě, 
písemně, uvědomit druhou smluvní stranu o této skutečnosti, o začátku trvání této překážky 
a předpokládané době jejího trvání.  

 
XII. 

Salvátorské ustanovení  

Obě smluvní strany prohlašují, že pokud se kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo 
s ní související ujednání ukáže být neplatným nebo se neplatným stane, že tato skutečnost 
neovlivní platnost smlouvy jako celku. V takovém případě se obě smluvní strany zavazují 
nahradit neprodleně neplatné ustanovení ustanovením platným; obdobně se zavazují 
postupovat v případě ostatních nedostatků smlouvy či souvisejících ujednání. 
 

XIII. 
Ukončení smlouvy 

1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou obou smluvních stran. 

2. Kterákoliv ze smluvních stran může odstoupit od smlouvy, v případě, že druhá smluvní 
strana poruší podstatným způsobem své povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

3. Za podstatné porušení smlouvy se vedle případů stanovených zákonem považuje též 
porušení smluvní povinnosti zhotovitele podle čl. VII odst. 1 písm. d) této smlouvy. 

4. Objednatel může odstoupit od smlouvy, jestliže se kterýkoli ze zaměstnanců zhotovitele 
v souvislosti s realizací díla dopustí nečestného jednání, vážného neprofesionálního 
chování, zneužije svého postavení nebo je proti němu zahájeno trestní stíhání. 

5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé smluvní straně. 
Právní účinky nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní 
straně. 

6. V případě, že tato smlouva zanikne odstoupením, má zhotovitel právo na poměrnou 
úhradu za část poskytnutých služeb provedených a předaných podle této smlouvy. Toto 
ustanovení neplatí v případě, že dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu na straně 
zhotovitele. 

7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva stran na zaplacení smluvní pokuty, úroků 
z prodlení, práva stran na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, ani 
ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od 
smlouvy. 

 
XIV. 

Úrok z prodlení, smluvní pokuta, odpovědnost za škody 

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením splatných a zhotovitelem řádně 
vyfakturovaných částek dle podmínek stanovených touto smlouvou, má zhotovitel nárok 
na úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s poskytnutím plnění dle čl. II odst. 1 písm. c) této smlouvy 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla dle čl. VIII odst. 1 
této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 



8 

 

3. Za porušení jiné své povinnosti stanovené v čl. IX nebo X této smlouvy uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této 
povinnosti. 

4. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení písemné 
výzvy k jejich úhradě. 

5. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok smluvní strany na náhradu 
skutečné škody v celém rozsahu způsobené škody. Žádná ze smluvních stran neodpovídá 
za škodu vzniklou jako následek vyšší moci. 

 
XV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Jednáním o věcném plnění předmětu smlouvy, postupech prací, účasti na pracovních 
poradách, konzultacích v průběhu trvání smlouvy, kontrolou plnění smlouvy 
a předkládáním návrhů na úpravu nebo doplnění smlouvy jsou pověřeny tyto kontaktní 
osoby: 

▪ Za objednatele: Ing. xxxxx xxxxxxxxx 
    tel.: +420 xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxx@ctu.cz  

▪ Za zhotovitele: Mgr. Peter Helexa 
tel.: +421 xxx xxx xxx, e-mail:xxxxx.xxxxxx@istroanalytica.com.  

2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

3. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva  
a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí občanským 
zákoníkem a předpisy souvisejícími. 

4. Veškeré změny či doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně, a to formou 
písemných, vzestupně číslovaných dodatků k této smlouvě potvrzenými oběma smluvními 
stranami, a to osobami oprávněnými jednat za smluvní strany ve věcech smluvních. 

5. Jakékoli oznámení ve smyslu této smlouvy od druhé smluvní strany musí být písemné.  

6. Tato smlouva se vztahuje i na právní nástupce smluvních stran. 

7. Tato smlouva vzniká dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti uveřejněním této smlouvy podle 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. Uveřejnění zajistí objednatel. 

8. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem této smlouvy seznámily, obsahu 
porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
 

V Praze dne 19. 8.2021 
 
 
 
             ................................................. 

V Bratislavě dne 30. 8. 2021 
 
 
 
              ...................................................... 

Mgr. Ing. Hana Továrková 
předsedkyně Rady 

Českého telekomunikačního úřadu 
 

Mgr. Peter Helexa 
jednatel (konateľ) 

IstroAnalytica Advisory s.r.o. 
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