










XI. 

Další ujednání 

1. Veškerá korespondence v souvislosti se smlouvou bude prováděna mailem, osobně nebo
doporučenými dopisy s platností ode dne doručení této korespondence druhé smluvní straně nebo
osobně na základě podpisu oprávněnými osobami.

2. V případě, že by po podpisu této smlouvy došlo k vydání obecně závazného právního předpisu, se
kterým by se některé ustanovení této smlouvy dostalo do rozporu a tento rozpor by způsobil
neplatnost smlouvy jako celku nebo její části, bude napravení tohoto stavu řešeno smluvním
dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Zhotovitel je povinen po dobu platnosti smlouvy a trvale po předání výsledku díla objednateli
zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech obchodní, výrobní či technické povahy souvisejících s
objednatelem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu a
nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné.

4. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, případně v přeměnu
této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na
likvidátora, příp. na takto nově vzniklý právní subjekt.

XII. 

Závěrečná ujednání 

1. Za objednatele je oprávněn jednat

a/ k jednání ve věci plnění smlouvy: RNDr. Martin Vágner, CSc., ředitel 

b/ ve věcech technických: pí.                                                                                                               

c/ k převzetí výsledku díla od zhotovitele: 

2. Za zhotovitele jsou oprávněni:

a/ k jednání ve věci plnění smlouvy: 

b/ ve věcech technických: 

3. Smluvní strany se dohodly, že vztahy ze smlouvy vyplývající i vztahy smlouvou neupravené se řídí
ustanoveními občanského zákoníku anebo jiného příslušného obecně závazného právního předpisu.

4. Veškeré změny a doplňky jsou vázány na souhlas smluvních stran a mohou být provedeny,
včetně změn přílohy (pokud není ve smlouvě stanoveno jinak), příp. zrušení smlouvy, pouze
písemně, formou smluvního dodatku. Smluvní dodatky musí být takto označeny, pořadově číslovány,
datovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nebude-li
smlouva podepsána oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platnou dnem podpisu
pozdějšího. Smlouva nabývá účinnosti dnem vstoupením v platnost.

6. Smlouva byla vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý je originál. Každá ze smluvních stran
obdrží jedno vyhotovení.

7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a
nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují
své podpisy.

8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího oboustranného podpisu a vyvěšením v Registru
smluv.

Příloha č. 1 cenová nabídka 17052021 ze dne 17.05.2021 
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Příloha č. 2 technický popis prací ze dne 17.05.2021 

V Praze dne: 

Objednatel: 

RNDr. Martin Vágner, CSc. 
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V Praze dne: ................ . 

Zhotovitel: 

Milanem Pazderkou 

14.9.2021



CENOVÁ NABÍDKA č. 17052021 

DODAVATEL ODBĚRATEL 

Milan Pazderka 
Škroupova 826 
563 01 Lanškroun 

Objednavatel: 
Tel.: 
IČ: 
DIČ: 

Zpracoval : 
Tel.: 
IČ : 64252302 
DIČ : CZ7611013707 
E-mail : E-mail:

POPIS ZAKÁZKY 

AKCE: ÚEB AV ČR Lysolaje - revitalizace skleníku 

Drobný spotřební materiál 

Doprava fix

Butyl 17 ks 

Tremsil 224 ks 

Práce 

Likvidace odpadu 

Provazec 

Cena celkem: 565 469,- Kč 

9 839,- Kč

30 000,- Kč

14 365,- Kč

106 400,- Kč

396 000,- Kč

6 000,- Kč

2 865,- Kč

V důsledku stáří a vlivem pnutí skla je předpoklad, že dojde k destrukci skla. pro minimalizaci je 

nutno provádět manipulaci při teplotách vyšších jak S stupňů Celsia. za toto neponese dodavatel 

finanční odpovědnost. 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

Splatnost faktury je 30 dní od data jejího doručení objednateli. 

Objednatel zajistí bezplatné parkování. 




