
l

Sinkuva o dílo k projcktu:

VISIT CHEB
INTERAKTIVNÍ ENCYKLOPEDIE MĚSTA CHEBU

l. SMLUVNÍ S1'RANY
I.]. Objednatel
].2. Zhotovitel

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

3. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

3.1. Realizace díla
3,2. Převzetí díla a postup při zjištění vad
3.3. Záruka o dílo

4. TERMÍN ZHOTOVENÍ
4.1. Dodací lhůta
4.2. Zrněna terinínu

5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
5. l. Cena za zhotovení díla
5.2. Platební podinínky
5.3. Změna ceny a cena za vícepráce

6. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1. Práva a povinnosti zhotovitele
6.2. Práva a povinnosti objednatele
6.3. Společná ujednání

7. AUTORSKÁ PRÁVA A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
7.1. Vlastnictví aLltol'ského díla
7.2. Licenční ujcdnáni
7.3. Další ujednání
7.4. Mlčenlivost

8. SANKCE

9. ZÁRUČNÍ DOBA

10. UKONČENÍ SMLOUVY

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2
2
2

2

3
3
3
4

4
4
4

4
4
5
5

5
5
6
7

7
7
7
7
8

8

9

10

10

S|llk)uva ,i (|Í|O| VISIT CilEB l



SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský

zákoník") ve znění pozdějších předpisů a podle 121/2000 Sb., autorského zákona (dále jen
"autorský zákon") ve znění pozdějších předpisů

l. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel
Město Cheb, se sídlem náměstí Krále jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00253979
DIČ: CZ00253979

Zastupující osoba: Mgr. Antonín Jalovec, starosta města
Kontaktní osoba: PhDr. Marcela Brabačová

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel
Petr Šneberk, se sídlem
IČO: 02875331
DIČ: 9308272325

Telefon:
E-mail: i
Web: www.rexliň.cz
(dále jen "zhotovitel")

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

(l) Zhotovitel se na základě této sndouvy zavazuje pro objednatele zhotovit dílo, kterým jsou
webové stránky Visit Cheb (dále také jen "dílo"), a to v souladu s podmínkami uvedenými v
této smlouvě a dle bližší specifikace uvedené v projektové dokunientaci, která je nedílnou
přílohou této sndouvy (dále také jen "projektová dokumentace").

(2) Dílo bude splňovat vlastnosti pro nioderní a responzivní webovou prezentaci dostupnou
na adrese visitcheb.cz, jejímž smyslein je nahradit současný web: Interaktivní encyklopedie
města Chebu na adrese encyklopedie.cheb.cz. Zhotovitel na základě požadavků objednatele
představil svůj záměr v projektové dokumentaci, na kterém se obě strany dohodly a
objednatel touto smlouvou potvrzu.je, že byl s projektovou dokumentací seznámen a
vyjadřuje s ní svůj souhlas.
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3. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA
V tomto článkujsou de/ínovány klíčové poj)ny a postupy sollvisející s /)/něn/"m předměíu tělo
sn?/ou)y a předáníin díla.

3.1. Realizace díla

(l) Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí ke zhotovení díla (dále také jen "realizace") za
předpokladu splnění podmínek plynoucích z této smlouvy a postupuje dle jednotlivých fází
specifikovaných v projektové dokumentaci.

(2) Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými praktickými i teoretickými znalostmi
a schopnostmi v oblasti vývoje webových aplikací a souvisejících procesech, a to v míře
nezbytné pro naplnění předmětu této smlouvy.

(3) Zhotovitel na realizaci díla spolupracuje v rámci svého realizačního týinu s dalšími
kolegy (specialisty na dané typy prací), za které přijíiná veškerou odpovědnost v rozsahu
plněni předl1)ětll této sinlouvy.

3.2. Převzetí díla 21 postup při zjištění vad

(l) Pro účely této smlouvy se vadami rozumí jakékoliv nedostatky a nedodělky, jejichž
vlivem by předané dílo po funkční a technické stránce neodpovídalo řádně naplněnéniu
předniětu této smlouvy (dále také jen "vady").

(2) zjistí-li objednatel vady, je oprávněn převzetí díla odmítnout a zhotoviteli tuto skutečnost
oznámí bez zbytečného odkladu.

(3) Objednatelen) zjištěné vady je zhotovitel povinen bezplatně a bez zbytečného odkladu
odstranit. Nedohodnou-li se sinluvní strany jinak, je lhůta pro odstranění vad stanovena na 10
pracovních dnů od oznámení objedl1ate]em.

(4) Nedohodnou-li se sniluvní strany jinak, je lhůta pro vyjádření se k předání díla s
výhradami nebo bez výhrad ze strany objednatele 14 kalendářních dnů ode cIne, kdy
zhotovitel dílo doručí. Po celou dobll této lhůty je zhotovitel povinen poskytnout objednateli
maximální součinnost v rámci zhodnocování díla.

(S) Dílo se považuje za převzaté a předmět smlouvy za naplněný okalnžikeln podepsání
předávacího protokolu objednatelem, který mu z]1otovite] cloručí společně s dokončeným
dílem.

(6) Spolu s převzetím díla, získává objednatel veškeré přístupy a plná práva ke správě díla
a souvisejících služeb, viz specifikace ust. ČI. 6 této smlouvy.

(7) Za objednatele je oprávněn dílo převzít PhDr. Marcela Brabačová.
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3.3. Záruka o dílo

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v souladu s ustanovením § 21 13, zákona.
č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platnéni znění, a to v délce trvání l roku ode dne
převzetí díla objednatelem (dále také jen "záruční doba"). Záruční dobu a související postupy
blíže specifikuje ust. čI. 9 této smlouvy.

4. TERMÍN ZHOTOVENÍ

4.1. Dodací lhůta

Zhotovitel na základě podrobné analýzy, rozfázováni a kalkulace všech prací v rámci
realizace stanovil, že dílo bude zhotoveno do 120 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti
této sndouvy.

4.2. Změna termínu

Změna dodací lhůty podle ČI. 4.1. této snilouvy je možná pouze za podmínek stanovených
touto snilouvou, zejména dojde-li ke smluvní změně předmětu sinlouvy, anebo prodlení,
které by mělo vliv na časový průběh realizace a k němuž dojde objektivně nezávisle na vůli
zhotovitele.

5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY '
Veškeré' uvedené cenyjsou konečné, zho/o)'i/el není plátcem DPH.

5.1. Cena za zhotovení díla

(l) Smluvní strany se dohodly, že cena za zhotovení díla činí 345 500 Kč, slovy: tři sta
čtyřicet pět tisíc pět set korun českých (dále jen "cena") vC. DPH.

(2) Zhotovitel prohlašuje, že cena je konečná, úplná a zahrnuje veškeré náklady ke zhotovení
díla včetně všech rizik zhotovitele souvisejících s realizací a přebírá na sebe nebezpečí zrněny
okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

(3) Poplatky za služby třetích stran (domény, hostingové služby) jsou zahrnuty v ceně pouze
na období l kalendářního roku. Cena za domény visitcheb.cz, visitchcb.eu a visitcheb.com
činí ke dni 18.01.2022 celkem 796 KČ vC. DPH na období l kalendářního roku u
poskytovatele, kterýni je společnost ACTIVE 24, s.r.o. a cena za hostink na období l
kalendářního roku u téhož poskytovatele ke dni 18.01.2022 činí celkem 857 Kč vC. DPH.

(4) Cena je stanovena na základě obsahu této smlouvy a projektové dokumentace, v níž jsou
vyinezeny veškeré práce, které je zhotovitel povinen vykonat za účelem naplnění předmětu
této smlouvy.
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5.2. Platební podmínky

(l) Cena bude rozdělena do dvou částí:
- První část, tj. 50 % z ceny (175 500 KČ) bude proplacena do 14. kalendářních dnů od
podpisu této smlouvy.
- Zbylá část, tj. 50 % z ceny (175 500 KČ) do 14. kalendářních dnů od předání a schválení
zhotoveného díla dle ustanovení ČI. 3.2. odst. 5 této smlouvy.

(2) Objednatel se zavazuje uhradit cenu (její příslušnou Část) zhotoviteli na základě jím
vystaveného daňového dokladu (faktury) splňujícího platné účetní a daňové předpisy,
specifikaci dodaného plnění a evidenční náležitosti stanovené objednatelem.

(3) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zpět zhotoviteli ve lhůtě splatnosti v případě zjištění
chybějících náležitostí a zhotovitel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu
vystavit opravenou Eikturu s novou 14 denní lliůtou splatnosti, přičemž předchozí vadná
fäktura je tímto stornována a původní lhůta splatnosti zrušena.

(4) Faktura bude zaslána elektronicky na adresu podatelna@,cheb.cz a v kopii na

5.3. Změna ceny a cena za vícepráce

(l) Zníčna ceny je přípustná pouze telidy,"vyžádá-li si objednatel vícepráce nebo jsou-li
takové víceprácé ze strany zhotovitele nutné k naplnění předniětu této smlouvy a které nejsou
zahrnuty v předmětu této smlouvy a sn1]llv]]í strany se dohodnou na je.jich provedení na
základě odsouhlaseného a podepsaného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede
některé z takových prací bez potvrzeného dodatku této sndouvy, odmítne objednatel jejich
úhradu.

(2) Cena hodinové sazby zhotovitele pro případné vícepráce činí 900 KČ za grafické práce VC.
konzultace/plánováni a 1300 KČ za prograinovací práce vC. konzultace/plánování.

6. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6,1. Práva a povinnosti zhotovitele

(l) Zhotovitel se zavazuje, že dílo realizuje v souladu s touto snilouvou, na vlastni
odpovědnost a s lnaxilnální péčí za účelem docílení požadovaného výsledku.

(2) Zhotovitel inforinu.je objednatele o průběhu realizace, a to forniou reportů (zpráv), na
jejichž konkrétní podobě a četnosti se smluvní strany dohodnou mimo toto ujednání
(elektronickou koinunikací, telefonicky či osobní prezentací a konzultacenii).
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(3) Nastane-li na štranC zhotovitele situace, která níá nebo by mohla mít vliv na realizaci díla
(zejména časován průběhu), zhotovitel bude neprodleně písemně o těchto skutečnostech
informovat objednatele.

(4) Smluvní strany vedly před realizací řadu diskuzí a prezentací; na základě kterých
zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s veškerými představami a cíli objednatele ohledně
výsledné podoby díla a zavazuje se, že bude po dobu realizace postupovat maximálně
samostatně vyjnia případů, bude-li potřeba součinnost objednatele.

(S) Zliotovitel je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od zahájení realizace provést
následující:
a) Zprovoznit hostingové služby pro uinístění díla a dodat objednateli plné přístupové údaje k
hlavníinu správcovskéinu účtu vC. FTP přístupu a databáze.
b) Zprovoznit nový účet na serveru Google určený pro tento projekt za účelem použití
souvisejících aplikací nutných pro realizaci dle projektové dokuinentace (Google Analytics,
APl klíč pro užívání dat Google Maps a další) a dodat přístupové údaje objednateli.
c) zajistit sdílený datový prostor pro ukládání podkladů ze strany objednatele, a to forniou
sdílené složky zvolené cloudové platformy, k jejímuž užívání (prohlížení, nahrávání
podkladů) bude objednateli zřízen PříStllP. Pro účely n?axilnální bezpečnosti zhotovitel pro
objednatele vytvoří i speciální účet určený pouze pro čtení, který doporučuje využívat, a to
primárně s cíleni předejít riziku ve smyslu ust. ČI. 6.2. odst. ] této smlouvy.

(6) Zhotovitel za,jistí objednateli vzdálený přístup k dalším pl"ogl"anľůln, sítím, aplikacím či
službáni zřízených pro účely plnění před"niětu této smlouvy (dále také jen "programy"), a to
kdykoliv v prŮběhu realizace, bude-li zhotovitel operativně pro nové prograiny zakládat účet.
Přehled všech použitých prograniů a přístupových údajů zhotovitel uvede v předávacím
protokolu v rámci předání díla.

(7) Zhotovitel není oprávněn využívat prograiny k jakýn)koliv jiným úče]ůln, než k plněni
předmětu této sndouvy. Toto ustanovení se vztahuje i na vzdálený přístup k programům,
k nimž objednatel udělil zhotoviteli přístup (např. clatabáze projektu současné webové stránky
Interaktivní encyklopedie města Chebu) a zhotovitel se zavazuje, že tyto přístupy neposkytne
jiným osobám a dále prohlašuje, že na vlastní náklady odstraní vady a jiná poškození, ke
kterým by došlo v rámci využití jeho přístupu k pl'ogl'an]ůln, a to VC. náhrady způsobené
škody bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů.

6.2. Práva a povinnosti objednatele

(l) Objednatel se zavazu.je, že v rán]ci svého přístupu k progranľůln bude dbát o bezpečnost
tak, aby nedošlo k poškození uložených dat, nastavení a díla jako takového. Dojde-li ze
strany objednatele k jakémukoliv nal'ušel1í clila nebo souvisejících pl'ogl"an]ů. které by vedlo k
nutnosti ze strany zhotovitele provést práce vedoucí k nápravě, bude tak učiněno na náklady
objednatele, a to jak během realizace. tak v záruční dobč.
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(2) Objednatel se zavazuje po celou dobu provádění díla poskytovat zhotoviteli potřebnou
součinnost.

(3) Součinnosti objednatele se rozun:ii nezbytně nutná komunikace za účelem vyjádření se
k jednotlivýní reportovaným výsledkům průběhu realizace ze strany zhotovitele a dodávání
nebo zpřístupňování potřebných podkladů zhotoviteli.

(4) Součinnost může probíhat elektronickou formou (e-mailovou komunikací mezi
smluvními strallan)i či prostřednictvíin jiných vzájemně odsouhlasených platforem),
telefonicky a osobně.

6.3. Společná ujednání

(l) Dojde-li ze strany objednatele k prodlení s poskytnutíin součinnosti (dodání potřebných
podkladů, akceptace aktuálního průběhu nutná pro provádění dalších kroků či jiná potřebná
vyjádření mající vliv na časový průběh realizace), zhotovitel na neposkytnutí součinnosti
objednatele upozorní a v případě přetrvávajícího neposkytnuti této součinnosti ve lhůtě delší
než 5 pracovních dnů ode dne tohoto ul)ozomění, iná zhotovitel právo:
a) Domluvit se s objednatelem na prodloužení lhůty pro poskytnutí součinnosti.
b) Pozastavit realizaci až do poskytnutí součinnosti. Objednatel akceptuje, že celková dodací
lhůta se v takovém případě může prodloužit, a to bez ohledu na sankční ujednání plynoucí
z ust. ČI. 8 této sinlouvy.

.(2) Zhotovitel v celkové době potřebné pro realizaci zohlednil čas nezbytný pro poskytnutou
součinnost ze'strany ob.jednatele a pokud v některých fázích dojde k prodlení, zhotovitel o
této skutečnosti objednatele na konci každé fáze bude injôl"n]ovat s cílem, aby niezi
sln]uvnílni stranami nevznikl žádný spor a byla zajištěna co nejefektivnější a plynulá
realizace.

7. AUTORSKÁ PRÁVA A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

7.1. Vlastnictví autorského díla

Objednatel je dižitelem vlastnických práv k dílu ve smyslu autorského zákona, a to ve všech
fázích vývoje díla od saniotného započetí realizace.

7.2. Licenční ujednání

(l) Zhotovitel objednateli poskytuje výhradní, časově a niístně neomezenou licenci k užívání
díla v neoinezenCm rozsahu, kterou ob.jednatel nabývá okamžiken) započetí realizace díla.

(2) Objednatel je oprávněn s dílem nakláclat bez jakéhokoliv omezeni.

7.3. Další ujednání
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(l) Zhotovitel není oprávněn dílo užít pro vlastní účely ani poskytnout licenci třetí osobě,
nedohodnou-li se smluvní strany této smlouvy jinak.

(2) Veškeré materiály, které objednatel poskytne zhotoviteli pro účely zhotovení díla
(podklady ve formě textů, multimediálního obsahu, odborných či jiných materiálů), není
zhotovitel oprávněn použít pro jakékoliv jiné účely, než v rámci plnění předmětu této
smlouvy.

(3) Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá pouze ty materiály, k nimž má příslušná práva
s nimi nakládat pro účely plnění přeclrnětu této sinlouvy a zhotovitel neručí za jakékoliv
oprávněné nároky autorských práv, které by niohly uplatňovat třetí osoby.

(4) Zhotovitel není povinen jakkoliv ověřovat oprávněnost dodaných podkladů získaných od
objednatele a považuje je za právně bezvadné.

(S) Zhotovitel prohlašu.je. že:
a) Dílo vytvořil jako původní.
b) Je jediným autorem díla.
C) Dílo je z právního pohledu bezvadné.

(6) Budou-li ze strany třetích osob uplatňovány oprávněné nároky plynoucí z právních vad
díla, je zhotovitel povinen tyto nároky uspokojit a na vlastní náklady uhradit vzniklé škody
(vyjma případu dle ust. odst. 3 tohoto článku).

7.4. MlčenlivOst

Zhotovitel se zavazuje, že bez časového omezení uchová v tajnosti veškeré informace, které v
souvislosti s plněním této smlouvy získal či získá, a které nejsou veřejně dostupné.

8. SANKCE

(l) Smluvní strany se dohodly, že:
a) V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, má zhotovitel právo kromě
zákonného úroku z prodlení na uhrazeni smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za
každý den prodlení a objednatel je povinen tento požadavek sphiit.
b) V případě nesplněni předmětu této snilouvu ze strany zhotovitele v rozsahu a čase dle této
smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení .jednorázové smluvní
pokuty ve výši 10 000 KČ za nedodržení termínu plnění a dále sinluvní pokutu ve výši 0,2 %
z ceny díla za každý den prodlení, až do řádného dokončeni a předání díla a zhotovitel je
povinen tento požadavek splnit.

c) V případě nesplnění povinnosti zhotovitcle odstranit vady zjištěné objednatelem při
předání díla v dol1odnlllél]) termínu, .je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli llhrazení
smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení, až do jejich úplného
odstranění a zhotovitel je povinen tento požadavek splnit.

Smlůuva (b dik)l VISIT CHEB 8



d) V případě porušení závazku zhotovitele v souvislosti se vzdáleným přístupein dle ust. ČI.
6.1. odst 7. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli nutné náklady s uvedením
vzniklé škody do původního stavu a dále je povinen uhradit sniluvní pokutu ve výši 10 000
kč za každý zjištěný a prokázaný případ porušení povinnosti spojené s tímto vzdálenýn'i
přístupem.

(2) Smluvní pokuty a úroky z prodlení podle tohoto článku jsou splatné do 30 kalendářních
dnů ode dne doručení .jejich vyúčtování. Zaplacením slnlllvních pokut dle tohoto článku není
dotčeno právo poškozené strany na náhradu škody v plné výši vzniklé porušením smluvní
povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

(3) Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení ze
strany oprávněné, a to na účet uvedený ve výzvě. Zhotovitel dává výslovný souhlas
ob!jednateli k eventuálníniu provedení vzájeinného zápočtu vyměřené smluvní pokuty proti
zhotovitelem uplatňované ceně za provedení díla.

9. ZÁRUČNÍ DOBA

(l) zjistí-li objednatel v záruční době vady, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu písen)ně/e]ektronickou formou oznámit zhotoviteli.

(2) Objednatel je v záruční době oprávněn vůči zhotoviteli uplatňovat následující práva:
a) Právo na bezplatné odstranění oznániených vad ve lhůtě nejpozději 10 pracovních dnů ode
dne oznámení objednatelem.
b) Právo na přiměřenou slevu z ceny odpovídající rozsahu oznáinených vad.
c) Právo na uhrazení nákladů za odstranäié vady v případě, kdy si objednatel vadu odstranil
sán:i nebo použi.je třetí osoby k jejich odstranění, jestliže 11111 k jejímu odstranění zhotovitel
neposkytl součinnost v souladu s touto smlouvou a vadu sám neodstranil.

(3) Uplatněním nároků uvedených v odst, 2 tohoto článku není dotčeno právo objednatele na
náhradu škody. Zhotovitel objednateli odpovídá za případnou škodu, která inu vznikne
vlivem neodstranění vady díla zhotovitelen] ve stanoveném tel'n)il]ll.

(4) Nedohodnou-li se sinluvní strany .jinak, zhotovitel se v rárnci záruční doby zavazuje:
a) Být pro objednatele přítomen pro kontaktováni telefonickou a elektronickou cestou.
b) Dle potřeby a v přiměřené niíře objednateli poskytovat součinnost v rámci správy díla.
c) Být k dispozici pro realizaci dalších možných vylepšení a úprav webu (vícepráce) za
cenových podmínek dle ust. ČI. 5.3. odst. 2 této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany
jinak.

(S) Zhotovitel se zavazuje nejpozclě.ji do 3 měsíců od započetí záruční doby zpracovat
smlouvu upravující konkrétní podmínky spolupráce a provozu díla po vypršení záruční doby
(dále jen servisní snilouva). Cena následného servisu dle servisní smlouvy je totožná jako
cena za vícepráce definována v ČI. 5.3. odst. 2 této smlouvy.
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10. UKONČENÍ SMLOUVY

(I) Tuto smlouvu lze ukončit pouze pisenině v rámci dohody smluvních stran o ukončení
smluvního vztahu nebo ji vypovědět v tříniěsíční výpovčdní době.

(2) Od této smlouvy lze odstoupit ze zákonem stanovených důvodů a v případě podstatného
porušení smlouvy jednou ze smluvních stran, přičemž tato podstatná porušení jsou
definována v následu.jících odst. 3 a 4 tohoto článku,

(3) Zásadní důvody pro odstoupení od snilouvy ze strany objednatele:
a) Zhotovitel dodá nebo zhotoví vadný předmět plnění.
b) Ze strany zhotovitele dojde k prodlení s plněním závazku vyplývajícího z této smlouvy po
dobu delší než 30 kalendářních dnů a nezjednání nápravy ani do 15 kalenclářních dnů od
doručení oznámení objednatele o prodlení s plněním závazku.

(4) Zásadní důvod pro odstoupení od sinlouvy ze strany zhotovitele:
Ze strany objednatele dojde k prodlení s uhrazeníin vyfakturované ceny nebo její části delší
než 30 kalendářních dnů.

(S) Porušení jakékoliv jiné povinnosti jedné ze sinluvních stran, vyplývající z této smlouvy,
je potřeba splnit v dodatečné přiniěřenC lhůtě k tornu poskytnuté.

(6) Odstoupení od smlouvy je účinné dném doničení píseniného oznáinení o odstoupení
druhé srnluvnř straně.

(7) Odstoupením od této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se sinluvních pokut
a úroků z prodlení a stejně tak práva a povinnosti smluvních stran vzniklá od okamžiku
účinnosti odstoupení od sinlouvy.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(l) Smluvní strany se dohodly, Že v případě sporů týkajících se závazků z této smlouvy nebo
týkajících se právních vztahů, které vznikly v souvislosti s touto smlouvou, vyvinou
přiměřené úsilí řešit tyto spory vzájemnou doliodou. K rozhodováni sporů týkajících se
závazků z této snilouvy nebo týkajících se právních vztahů, které vznikly v souvislosti s touto
smlouvou (včetně závazků k náhradě škody vzniklé porllšeníln povinností dle této smlouvy
nebo k vydá]1í bezdůvodného obohaccní), jsou pravomocné soudy České republiky. Smluvní
strany ujednaly, v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní cestou, je
rnístnč příslušným soudem místně příslušný soud objednatele.

(2) Práva a povinnosti touto sinlouvou výslovně neupravené, se řídí příslušnýl]]i
ustanovenínii zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatním se tato smlouva řídí obecně závaznými právnínii předpisy.
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(3) Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či
stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení
ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení
přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této smlouvy, Smluvní
strany se pro tento případ zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným, které
bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení vadl1ého.

(4) Tuto smlouvu .je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě
číslovaných dodatků.

(S) Tato smlouva .je uzavřena ve dvou vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží jedno
vyhotovení.

(6) Sinluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva je soukromoprávní smlouvou, jejíž
jednou stranou je úzeniní samosprávný celek ve smyslu ust. § 2 odst. l písní. b), zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podinínkách účinnosti některých sniluv, uveřejňování těchto
sniluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv") a bude podléhat uveřejnění v
registru smluv. Smluvní strany proto souhlasí se zpracováním osobních a jiných ve smlouvě
uvedených údajů pro účely zveřejněni v registru smluv. a to na dobu nelll°čitou.

(7) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejněníni v registru sinluv.

(B) Účastníci prohlašují, že právní jednáiií spojená s uzavřeníin této smlouvy učinili svobodně
a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísni ani za jednostrannč nevýhodných podmínek, že
s obsahem sn:ilouvy se řádně seznámili, porozuměli mu, souhlasí s níni a na důkaz toho
smlouvu podepisují.

(9) Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanoveníni článku IV. odst. l pisn"i. d) směrnice č.
7/2021 o zadávání veřejných zakázek iněstem Cheb a právnickýini osobami zřízenými nebo
založenými městem Cheb, schválené usnesením Rady města Chebu č. RM 233/8/2021 a její
uzavření bylo schváleno Mgr. Antonínein Jalovcem, starostou n:iěsta.

, Cheú ,,,,, 2g.4.20?2

P' tr Šneberk

Zhotovitel

-- , Í 5. 02. 2022V '\

'

'"
Mgr. Á"ň"tonin Jalovec, starosta

Za objednatele
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