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23561/H/2021-HSPH  
Čj.: UZSVM/H/15737/2021-HSPH 

 
Rámcová smlouva  
UZSVM č. 237/2021 

 
Smluvní strany: 
 
 

Objednatel: Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, 

                             organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů 

se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 
za kterou právně jedná: JUDr. Michal Votřel, MPA, ředitel Územního pracoviště Hradec Králové, 

na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2019, v účinném znění 
IČO: 69797111 
bankovní spojení: Česká národní banka Hradec Králové, číslo účtu xxxxxxxxxxxx 
 
 

kontaktní osoby za objednatele ve věci plnění rámcové smlouvy: 
 

jméno: Ing. Jan Soudek, ředitel odboru Hospodářsko správního Územního 
pracoviště Hradec Králové 

e-mail:        xxxxxxxxxxxxxxxxx 
telefon:        +420 xxx xxx xxx  
 
jméno: Ing. Milan Šitina, referent oddělení Hospodářské správy Územního 

pracoviště Hradec Králové 
e-mail:        xxxxxxxxxxxxxx  
telefon:        +420 xxx xxx xxx, +420 xxx xxx xxx 
 

(dále jen „objednatel“), 
 

a 
 

Poskytovatel:       Milan Györödi 
se sídlem:     Branislavova 1415/1, 266 01 Beroun – Beroun - Město  
IČO:         761 00 553 
DIČ:         CZ8310081582                           
zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Beroun 
bankovní spojení:         Raiffeisenbank a.s., číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail:         xxxxxxxxxxxxxxx 
telefon:        +420 xxx xxx  xxx 
 
 (dále jen „poskytovatel“),  
 
spolu uzavřely dle ustanovení § 1746 odst. 2 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na veřejnou 
zakázku: „Servis a údržba klimatizačních jednotek na pracovištích ÚP Hradec Králové“ 
rámcovou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) v následujícím znění: 
 

 
 
 
 

 
 

mailto:info@gyorodi.cz
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Čl. I. 
Preambule 

Smluvní strany prohlašují, že pokud tato smlouva nestanoví jinak, bude postupováno v souladu 
s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a v souladu s dalšími právními předpisy, které 
se vztahují na provádění předmětu smlouvy. 

 
Čl. II. 

Předmět smlouvy 
 
1. Poskytovatel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě provést vlastním jménem 

a na vlastní odpovědnost a náklady servisní prohlídky, kontrolu těsnosti (u zařízení, které 
podléhají dle platné právní úpravy této povinnosti s následným zápisem do provozní knihy 
zařízení) a opravy včetně dodávky příslušných náhradních dílů (za ceny dle ceníku 
poskytovatele platného v době trvání smlouvy a v případě originálních dílů za ceny 
nepřevyšující doporučené koncové ceny výrobce, nejvýše však za ceny obvyklé) na zařízeních, 
tj. klimatizačních jednotkách a vzduchotechnice (dále jen „zařízení“), uvedených v příloze č. 1 
– Seznam klimatizačních zařízení a vzduchotechniky (VZT), které jsou v majetku objednatele. 
Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Servisní prohlídka zařízení zahrnuje zejména tyto činnosti: 

• ověření správného chodu zařízení, 

• kontrolu úniku chladícího média, 

• kontrolu množství chladícího média a případné doplnění na provozní úroveň, 

• provedení čištění a dezinfekce zařízení, 

• provedení vyčištění záchytných vzduchových filtrů na pevné částice, 

• kontrolu a případné vyčištění odtoku kondenzátu, 

• kontrolu tlaku sání, vypařovací teploty, celkového přehřátí chladiva, 

• kontrolu elektroinstalace, kompresoru, čerpadel z hlediska mechanického poškození, 
úniku provozních kapalin nebo nežádoucích zvukových projevů, 

• kontrolu baterií v ovladači daného zařízení. 

3. Plnění předmětu smlouvy bude prováděno na základě dílčích písemných objednávek 
objednatele, které bude objednatel zasílat na e-mailovou adresu kontaktní osoby poskytovatele 
info@gyorodi.cz. 

4. Objednatel vystaví poskytovateli dílčí písemnou objednávku na požadované činnosti dle 
smlouvy, přičemž objednávka bude obsahovat zejména datum vystavení, číslo objednávky, 
identifikaci objednatele a poskytovatele, specifikaci činností a jejich rozsah, jméno, příjmení 
a kontaktní údaje kontaktní osoby objednatele, případně další požadavky objednatele. 

5. V případě pochybností si poskytovatel musí vyžádat od objednatele doplňující informace. 
Neučiní-li tak, má se za to, že objednatelem zaslané informace v objednávce jsou dostačující 
a poskytovatel se nemůže z tohoto důvodu zprostit odpovědnosti za nesplnění či vadné plnění 
činností dle smlouvy. 

6. Poskytovatel se zavazuje provést požadované činnosti v termínu, který bude objednatelem 
odsouhlasený a potvrzený prostřednictvím e-mailové korespondence nebo v mimořádných 
situacích i prostřednictvím telefonického hovoru. Pokud nebude termín ze strany objednatele 
telefonicky nebo e-mailem odsouhlasený a potvrzený, zavazuje se poskytovatel provést 
požadované činnosti nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne převzetí nebo doručení dílčí 
písemné objednávky. V případě, kdy poskytovatel nepotvrdí doručení dílčí písemné 
objednávky, se smluvní strany dohodly, že za den doručení dílčí písemné objednávky se 
v takovém případě považuje třetí pracovní den po jejím odeslání. 

Čl. III. 
Místo a doba plnění 

  
1. Místem plnění smlouvy jsou pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

tj. sídlo Územního pracoviště Hradec Králové a sídla jednotlivých odborů Odloučených 
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pracovišť (dále jen „pracoviště“), nebo budovy ve správě objednatele (dále jen „budovy“). 
Pracoviště a budovy jsou souhrnně uvedeny v příloze č. 1. 

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu 4 let ode dne účinnosti smlouvy nebo do vyčerpání finančního 
limitu ve výši 500.000,- Kč bez DPH, a to podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. 

Čl. IV. 
Smluvní cena za plnění předmětu smlouvy 

 
1. Smluvní ceny za servisní prohlídku, kontrolu těsnosti a provedení opravy zařízení budou 

poskytovatelem účtovány dle přílohy č. 2 – Krycího listu nabídky včetně položkového rozpočtu, 
která je nedílnou součástí smlouvy. 

2. Smluvní ceny za komplexní plnění jednotlivých částí, tj. servisní prohlídky, kontroly těsnosti 
a opravy, jsou stanoveny jako ceny nejvýše přípustné a konečné. Ve smluvních cenách za 
komplexní plnění těchto jednotlivých částí jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním 
předmětu smlouvy především doprava, výdaje na ubytování, pojištění a podobně. 

3. Smluvní ceny za náhradní díly nebo provozní médium budou poskytovatelem účtovány dle 
platného ceníku poskytovatele nebo výrobce daného dílu v době trvání této smlouvy, nejvýše 
však v cenách obvyklých. Poskytovatel musí tento ceník objednateli na vyžádaní poskytnout 
k nahlédnutí.    

4. Smluvní ceny je možné upravit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se 
DPH, a to ve výši, která bude odpovídat takové legislativní změně. 

Čl. V. 
Platební podmínky a fakturace 

 
1. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dle smlouvy v rámci každé dílčí písemné objednávky bude 

daňový doklad (faktura), který je poskytovatel oprávněn vystavit až po řádném dokončení všech 
činností uvedených v dílčí písemné objednávce a po řádném předání zařízení formou 
servisního listu odsouhlaseného oběma stranami v písemné podobě. 

2. Součástí daňového dokladu (faktury) bude servisní list a v případě doplnění provozního media 
bude v servisním listu uveden jeho druh a skutečné množství. Dále bude servisní list 
obsahovat: identifikaci poskytovatele a objednatele, jméno a příjmení servisního technika, 
datum provedení, stručný popis provedených prací, typ zařízení a v případě servisní prohlídky 
zhodnocení stavu zařízení. 

3. Daňový doklad (faktura) poskytovatele musí mít náležitosti daňového dokladu podle aktuální 
legislativy. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit daňový doklad (fakturu) poskytovateli, pokud 
nebude daňový doklad (faktura) takové náležitosti obsahovat. 

4. Každý daňový doklad (faktura) musí být vystaven a předán objednateli nejpozději 
do 10 pracovních dnů ode dne podpisu servisního listu oběma smluvními stranami. 

5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) nesmí být kratší než 28 kalendářních dnů ode dne 
prokazatelného převzetí daňového dokladu (faktury) ze strany objednatele, popř. ode dne 
prokazatelného převzetí poskytovatelem opraveného (doplněného) daňového dokladu (faktury) 
ze strany objednatele. Cena bude poukázána na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

6. Fakturace i platby budou prováděny v české měně v souladu s platnými daňovými předpisy. 

7. Objednatel nebude poskytovat zálohové plnění. 
 

Čl. VI. 
Povinnosti poskytovatele a objednatele 

 
1. Servisní prohlídky a kontroly těsnosti zařízení poskytovatel provede pravidelně 1x ročně, 

v časovém období březen až květen příslušného roku na základě dílčí písemné objednávky 
objednatele. 
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2. Případné opravy budou prováděny na základě výsledků předchozí servisní činnosti nebo na 
základě výzvy objednatele. Všechny opravy musí poskytovatel konzultovat s pověřeným 
zástupcem objednatele, kdy bude odsouhlasen další postup. Před zahájením opravy musí být 
vystavena dílčí písemná objednávka na základě předložené kalkulace od poskytovatele. 

3. Poskytovatel se zavazuje, že pro opravy zařízení bude používat pouze originální náhradní díly, 
neodsouhlasí-li objednatel písemně předem použití alternativních náhradních dílů. 

4. Poskytovatel je plně odpovědný za zvolený postup a dodržení kvality při plnění předmětu této 
smlouvy a protokolárního předání (servisní list) plnění objednateli bez vad a nedodělků.      

5. Objednatel umožní pracovníkům poskytovatele využívat prostory nutné k vykonání činnosti dle 
předmětu této smlouvy včetně vstupu do vymezených prostor v pracovních dnech od 7:30 do 
17:00 hodin 

6. Poskytovatel se zavazuje, že při provádění prací potřebných pro plnění předmětu této smlouvy 
bude dodržovat všechna ustanovení a předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a požární ochrany. Objednatel zástupce poskytovatele prokazatelně seznámí 
s organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany na příslušných 
pracovištích. 

7. Poskytovatel se zavazuje odvézt a zajistit likvidaci všech odpadů a nečistot vzniklých jeho 
činností při plnění předmětu smlouvy v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále 
jen „zákon o odpadech“) a na svoje náklady. Původcem odpadu, který při plnění předmětu 
smlouvy vznikne, je poskytovatel. Poskytovatel odpovídá za třídění odpadů dle Katalogu 
odpadů, stanoveného vyhláškou č. 8/2021 Sb., a je povinen zajistit likvidaci tohoto odpadu 
postupem dle zákona o odpadech. 

8. Poskytovatel provede činnosti vymezené dílčí písemnou objednávkou ve sjednané lhůtě, bez 
zbytečných průtahů, v odpovídající kvalitě a v době co nejkratší. Sjednanou lhůtu je 
poskytovatel oprávněn přiměřeně jednostranně prodloužit, s přihlédnutím k rozsahu 
a náročnosti prováděné činnosti, míře poskytnuté součinnosti objednatele, dostupnosti 
náhradních dílů a dalších skutečností, jejichž působení poskytovatel není schopen ovlivnit nebo 
předvídat. Prodloužení musí být písemně potvrzeno objednavatelem. 

9. Servisní technik poskytovatele po zjištění rozsahu závady uvede do servisního listu 
předběžnou cenu opravy. Objednatel bere na vědomí, že předběžná cena nemusí být konečná. 
Poskytovatel má povinnost informovat kontaktní osobu objednatele o potřebě provedení prací 
nad rámec dohodnuté opravy, včetně cen a druhu použitých náhradních dílů k opravě daného 
zařízení a vyžádat si písemný souhlas (případně e-mailem zaslaný souhlas) této osoby 
s navýšením ceny. Bez tohoto souhlasu není objednatel povinen navýšenou část ceny 
poskytovateli hradit. 

10. Smluvní strany se dohodly, že v případě závady klimatizační jednotky způsobené ze strany 
poskytovatele (např. vadnou opravou), je poskytovatel povinen odstranit tuto závadu zdarma. 

11. V případě, že poskytovatel použije s předchozím písemným souhlasem objednatele, byť i jen 
k plnění určité části předmětu smlouvy, subdodavatele, odpovídá objednateli za plnění 
poskytnuté subdodavatelem, jako by toto plnění poskytoval poskytovatel sám. 

12. Poskytovatel se zavazuje po celou dobu plnění smlouvy respektovat ustanovení smlouvy, 
dodržovat příslušné právní předpisy, normy a technologické postupy. 

13. Poskytovatel je povinen na své náklady a na svou odpovědnost v průběhu realizace předmětu 
smlouvy udržovat čistotu a pořádek ve všech prostorách a prostranstvích, které budou 
v souvislosti s plněním smlouvy činností poskytovatele znečištěny a dále se zavazuje provést 
závěrečný úklid těchto dotčených prostor a prostranství.  

14. Poskytovatel se zavazuje mít po celou dobu trvání smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou poskytovatelem objednateli nebo třetí osobě, a to s limitem pojistného 
plnění minimálně ve výši 500 000 Kč a zaplacené pojistné. V případě, že dojde k porušení této 
smluvní povinnosti, poskytovatel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 
Kč, a to do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy byl objednatelem vyzván k její úhradě, úhradou 
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smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši, tedy i ve výši 
přesahující smluvní pokutu. 

15. Objednatel se zavazuje na výzvu poskytovatele k nezbytné součinnosti pro řádné splnění díla. 

16. Objednatel se zavazuje uhradit poskytovateli z jakékoli neoprávněně neuhrazené části 
daňového dokladu (faktury) poskytovatele (včetně DPH) úrok z prodlení ve výši stanovené 
nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených 
s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu 
právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, 
veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence 
údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů. 

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

18. Poskytovatel odpovídá za to, že plnění dle smlouvy, má v době předání objednateli vlastnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými technickými normami vztahujícími se na 
provádění předmětu smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále poskytovatel odpovídá za to, že 
plnění dle smlouvy je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci 
a odpovídá požadavkům sjednaným v této smlouvě. 

 
Čl. VII. 

Sankce a záruční doba 
 

1. V případě neprovedení či nedokončení všech činností pravidelného servisu, kontrol těsností 
nebo oprav či dalších činností uvedených v dílčí písemné objednávce v termínu nebo ve lhůtě 
dohodnuté s objednavatelem se poskytovatel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 500 Kč, a to za každý kalendářní den prodlení, a to až do výše 25 000 Kč v každém 
jednotlivém případě. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na náhradu 
škody. V případě, že dojde k porušení této smluvní povinnosti, poskytovatel se zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy byl objednatelem vyzván k její 
úhradě, úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši, 
tedy i ve výši přesahující smluvní pokutu. 

2. Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel považuje podpis této smlouvy ze strany 
poskytovatele za potvrzení skutečnosti, že poskytovatel je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 
občanského zákoníku schopen při plnění smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho 
povoláním nebo stavem spojena, s tím, že případné jeho jednání bez této odborné péče půjde 
k jeho tíži a bude povinen zejména nahradit vzniklou škodu jak objednateli, tak i třetím osobám. 

3. Poskytovatel nese plnou zodpovědnost za škodu způsobenou objednateli i třetí osobě a je 
povinen jakoukoli škodu objednateli i třetí osobě uhradit. Výše náhrady škody nebo výše sankce 
není omezena. 

4. Poskytovatel je povinen v maximální míře předcházet vzniku škod a činit veškerá dostatečná 
opatření k zamezení vzniku škod na straně objednatele či třetích osob. Poskytovatel odpovídá 
za škody vzniklé objednateli či třetím osobám v důsledku zaviněného porušení povinností 
stanovených pro poskytovatele smlouvou nebo obecně závazným právním předpisem. V tomto 
smyslu poskytovatel prohlašuje, že je pojištěn. Poskytovatel se zavazuje, že na své náklady 
bez zbytečného prodlení odstraní nebo uhradí veškeré škody, které při plnění předmětu 
smlouvy způsobí objednateli nebo třetí osobě. 

5. Poskytovatel se zavazuje poskytnout na provedené servisní činnosti, opravy a dodané 
náhradní díly dle smlouvy záruku. Záruční doba činí 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode 
dne předání na základě servisního listu. Po stejnou dobu, po kterou je poskytnuta záruka, 
odpovídá poskytovatel i za vady existující již v době předání. Objednatel je oprávněn vytknout 
poskytovateli vadu po celou tuto dobu. 



RS „Servis a údržba klimatizačních jednotek na pracovištích ÚP Hradec Králové“                                                         Stránka 6 z 7 

 

6. Objednatel se zavazuje vady u poskytovatele písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, 
kdy je zjistí. Za včas uplatněnou reklamaci se považuje reklamace odeslaná poštou na adresu 
uvedenou v záhlaví smlouvy nebo emailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy 
nejpozději v poslední den záruční lhůty 

7. V případě řádně uplatněných vad má poskytovatel podle charakteru a závažnosti vady právo 
požadovat odstranění vady opravou, je-li to možné a účelné, a to bez zbytečného odkladu, 
nejpozději ve lhůtě, kterou stanoví objednatel přiměřeně k charakteru a rozsahu vady. 

8. Nejpozději třetí pracovní den po doručení písemné reklamace objednatele je poskytovatel 
povinen se dostavit k protokolárnímu ohledání a posouzení reklamované vady. Tento protokol 
musí obsahovat stanovisko poskytovatele, zda reklamovanou vadu uznává a termín jejího 
bezplatného odstranění dohodnutý s objednatelem nebo zda reklamovanou vadu neuznává.  

9. Práce na odstranění řádně reklamované a poskytovatelem uznané vady je poskytovatel 
povinen zahájit v termínu dohodnutém s objednatelem. 

10. Nedostaví-li se poskytovatel k protokolárnímu ohledání a posouzení reklamované vady  
do 10 pracovních dnů po doručení reklamace nebo práce na odstranění řádně reklamované 
a uznané vady nezahájí do 10 pracovních dnů po jejím uznání, je objednatel oprávněn zajistit 
odstranění vady jiným subjektem a vyúčtovat vzniklé náklady poskytovateli. Pro případ prodlení 
poskytovatele se zahájením odstraňování reklamované vady je poskytovatel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou reklamovanou vadu a den prodlení, 
maximálně však do výše 50 000 Kč.      

11. Záruka se nevztahuje na ty závady a poruchy, které vznikly neodborným zacházením, 
prokazatelně nesprávnou obsluhou nebo prokazatelným zanedbáním předepsané údržby, 
případně porušením technické normy, kterou se užívání či údržba věci řídí, nebo porušením 
obecně známých či jiných pravidel. 

Čl. VIII. 
Obměna zařízení v době trvání smlouvy 

 
1. Objednatel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy doplnit do přílohy č. 1 další zařízení (a to 

i v případě nových pracovišť či budov) anebo některá zařízení z přílohy č. 1 naopak vyjmout. U 
nově doplněných zařízení bude poskytovatel účtovat objednateli ceny za servisní prohlídky, 
kontroly těsnosti a opravy podle značky a typu zařízení, které ocenil v rámci přílohy č. 2, 
případně podle obdobné značky a typu zařízení, které již ocenil v rámci přílohy č. 2. Objednatel 
předpokládá, že doplnění nově pořízených zařízení obdobných značek a typů nepřesáhne 10 
% z celkového počtu zařízení za kalendářní rok. Poskytovatel je oprávněn odmítnout zařazení 
zařízení do přílohy č. 1, pokud tato zařízení nebudou obdobné značky a typu, jako zařízení 
dosud uvedená v příloze č. 1.  

2. Zařazení nebo odebrání zařízení z přílohy č. 1 bude formou písemného oznámení ze strany 
kontaktní osoby objednatele s uvedením značky zařízení, typu zařízení, typu a množství 
chladícího média, umístění zařízení v/na budově, adresy pracoviště nebo budovy a návrhem 
smluvních cen dle přílohy č. 2 této smlouvy. Souhlas poskytovatele se zařazením nových 
zařízení bude proveden formou souhlasu kontaktní osoby poskytovatele na uvedeném 
písemném oznámení. 
 

Článek IX. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smlouva je vyhovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel 

a jedno poskytovatel. 
 
2. Poskytovatel vyslovuje souhlas s tím, že objednatel v rámci transparentnosti zveřejní smlouvu 

(včetně případných dodatků) na internetových stránkách objednatele a na profilu objednatele. 
 

3. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je podepsána poslední smluvní stranou. 
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4. Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje údaje, které by naplňovaly 
pojmové znaky obchodního tajemství nebo jsou obchodním tajemstvím. 

 
5. Jakékoliv změny či doplnění smlouvy je možné činit výhradně formou písemných a číselně   

označených dodatků ke smlouvě schválených oběma smluvními stranami, a to s výjimkou 
případu uvedeného v čl. VIII. této smlouvy. 

 
6. Smluvní strany jsou povinny se neprodleně vzájemně informovat o jakékoliv změně údajů 

uvedených v záhlaví této smlouvy; změna údajů se nepovažuje za změnu této smlouvy a není 
tak nutné vyhotovovat dodatek dle čl. IX. odst. 5 této smlouvy. 

 
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Zveřejnění této smlouvy zajistí 
objednatel.  

 
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí, že nebyla 

sjednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz toho připojují své 
podpisy. 

 
 

Přílohy: 
 

1. Příloha č. 1 - Seznam klimatizačních zařízení a vzduchotechniky (VZT) 
2. Příloha č. 2 - Krycí list nabídky včetně položkového rozpočtu 

 
 
 

V Hradci Králové dne 7. 10. 2021              V Berouně dne 3. 10. 2021 
 
Česká republika – Úřad pro zastupování   
státu ve věcech majetkových 
 
 

 
 
………………………………………………..  ……………..………………………… 

JUDr. Michal Votřel, MPA     Milan Györödi  
ředitel Územního pracoviště Hradec Králové 

 
objednatel        poskytovatel 
 

 


