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Č.j.: MSMT-5997/2022-15

Rámcová dohoda 
„Průběžné poskytování malířských služeb“

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen  „Občanský 
zákoník“), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 131 a násl. zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

,,ZZVZ“)

Smluvní strany

v

Česká republika -  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
se sídlem: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
IČO: 00022985
jednající: Ing. Tomáš Beňa, vedoucí oddělení provozního
ISDS: vidaawt
bankovní spojení: 
číslo účtu:

(dále jen  ,,ObjednateT‘)

LAM A PB, s.r.o.
se sídlem: Brod 45, 261 01 Příbram
IČO: 24749044
DIČ: CZ 24749044
ISDS: aí2u8uy
bankovní spojení:
číslo účtu:
j ednaj ící: Michal Mašek, j ednatel
Společnost je  zapsána v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 171123 

(dále jen  ,,Poskytovatel“)

(dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, společně potom jako „Smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Rámcovou dohodu na poskytování malířských služeb 
(dále jen „Smlouva“):
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č lán ek  I.
Úvodní ustanovení

1. Výše uvedené Smluvní strany uzavírají Smlouvu na základě výsledků zadávacího řízení 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Průběžné poskytování malířských 
služeb”.

2. V rámci tohoto zadávacího řízení vystupoval Objednatel v pozici zadavatele a Poskytovatel 
v pozici dodavatele, jehož nabídka byla na základě provedeného hodnocení vybrána jako 
nej vhodnější.

Článek II.
Předmět Smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je  zajištění malířských a natěračských služeb převážně (nikoliv 
výlučně) v budovách podléhajících památkové ochraně.

2. Služby budou poskytovány v objektech Objednatele většinou v Praze a jejím  okolí, avšak 
Objednatel nevylučuje potřebu využití služeb dle Smlouvy kdekoliv v celé České 
republice.

Článek III.
Způsob plnění a některá práva a povinností Smluvních stran

1. Objednatel a Poskytovatel se vždy předem vzájemně dohodnou (postačí ústně telefonicky) 
na termínu plnění, a to nejpozději v průběhu následujících 7 dní, jestliže se Smluvní strany 
nedohodnou individuálně jinak. Termín plnění bude uveden v objednávce a stává se 
závazným okamžikem potvrzení objednávky Poskytovatelem.

2. Poskytovatel bere na vědomí, že z provozních důvodů Objednatele může vyplynout 
potřeba, aby služby byly poskytovány rovněž ve dnech pracovního klidu nebo mimo 
obvyklou pracovní dobu. V takovém případě je  Poskytovatel povinen Objednateli vyhovět, 
ledaže mu v tom brání závažné provozní důvody, které je  v tom případě povinen uvést.

3. Objednávky musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

a) identifikační údaje Objednatele a Poskytovatele;
b) odkaz na Smlouvu;
c) podrobnou specifikaci plnění;
d) adresu místa, rozsah a termín plnění;
e) uvedení skutečnosti, zda je  budova památkově chráněna; 
ť) maximální cenu objednávky a
g) případné další požadavky nebo nezbytné údaje.

4. Dílčí objednávky i jejich potvrzení či zamítnutí budou činěny výhradně písemně, přičemž 
pro účely této Smlouvy se za písemný projev vůle považuje zaslání na e-mailovou adresu 
kontaktní osoby ve věcech technických uvedenou v čl. XIII odst. 1 a 2 Smlouvy.

5. Poskytovatel je  povinen v pracovní době, tj. v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hod., 
dílčí objednávku potvrdit nejpozději následující pracovní den.

6. Poskytovatel může objednávku odmítnout pouze v případě závažných objektivních důvodů 
nespočívajících na jeho straně (např. porušuje-li zaslaná objednávka Smlouvu či právní 
předpisy nebo v případě zásahu vyšší moci). Odmítnutí objednávky je  Poskytovatel 
povinen zaslat Objednateli neprodleně i s odůvodněním.
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7. Objednatel je oprávněn kdykoliv z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu dílčí 
objednávku zrušit. V tom případě je  však povinen uhradit Poskytovateli část ceny, která 
odpovídá již  prokazatelně účelně a hospodárně vynaloženým nákladům Poskytovatele do 
okamžiku zrušení objednávky. Poskytovatel je  v tom případě povinen skutečnou výši 
nákladů prokázat.

8. Po každém dílčím plnění Smlouvy bude vyhotoven Poskytovatelem protokol o předání a 
převzetí prací, potvrzující, že dílčí plnění proběhlo bez vad, který bude oboustranně 
podepsán, přičemž každá strana si ponechá jedno paré.

9. Pokud Objednatel shledá protokol o předání a převzetí prací Poskytovatele jako neúplný či 
nesprávně zpracovaný, je  Poskytovatel povinen provést jeho opravu do podoby 
akceptovatelné Objednatelem do pěti pracovních dnů od dokončení prací.

10. Posk}^ovatel se zavazuje, že při plnění bude využívat osobu (učně), která se soustavně 
připravuje na své budoucí povolání na středním odborném učilišti v oboru malíř a lakýrník 
nebo obdobném. Ke splnění této povinnosti se Poskytovatel zavázal již  svou účastí 
v zadávacím řízení, když tento požadavek Objednatel stanovil jako jeden z aspektů 
sociálně odpovědného veřejného zadávání, který hodlá v zadávacím řízení uplatnit.

11. Poskytovatel se zavazuje, že při plnění využije k zakrytí podlah a nábytku (s výjimkou 
překrytí hran lišt, zásuvek, parapetů oken apod. lepicím materiálem) výhradně materiál, 
který není určený k jediném u použití, ale lze ho použít opakovaně. Ke splnění této 
povinnosti se Poskytovatel zavázal již  svou účastí v zadávacím řízení, když tento 
požadavek Objednatel stanovil jako jeden z aspektů environmentálně odpovědného 
veřejného zadávání, který hodlá v zadávacím řízení uplatnit.

Článek IV.
Technické požadavky na plnění Poskytovatele

1. Poskytovatel bere na vědomí, že některé objekty zadavatele, v nichž budou služby 
poskytovány, podléhají památkové ochraně. Poskytovatel je  povinen tuto skutečnost při 
poskytování služeb zohlednit.

2. Výmalba v objektech podléhajících památkové ochraně bude provedena barvami, které 
odpovídají požadavkům Národního památkového úřadu (dále jen  ,,NPÚ'‘) na vzhled budov 
v historickém centru Prahy. Barvy pro exteriér musejí být omyvatelné. Barvy použité pro 
interiér musejí být vápenné a musejí odpovídat požadavkům a postupům NPÚ na výmalby 
interiérů historických budov.

3. Poskytovatel je  povinen řídit se při poskytování služeb pokyny výrobce předmětných barev 
a nátěrových materiálů.

4. Součástí poskytování služeb budou rovněž všechny související práce, tj. příprava stěn, 
škrábání starých vrstev, drobné opravy podkladu, čištění, mytí, sádrování, tmelení, překrytí 
trhlin, fixace podkladu, broušení, penetrace apod. Součástí plnění bude rovněž navážka 
materiálu, zakrytí nábytku, koberců aj. prvků, hrubý úklid po malování, odkrytí zakrytých 
prvků, doprava materiálu, pomůcek a pracovníků.

Článek V.
Cena a platební podmínky

1. Cena za poskytované služby je  stanovena takto:

a) Jednotková cena interiérového nátěru na 1 m^ plochy činí 45 Kě bez DPH, tedy 54,45 
Kč včetně DPH. Výše DPH činí 9,45 Kč.
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b) Jednotková cena exteriérového nátěru na 1 pJochy činí )80  Kč bez DPH, tedy 
217,80 Kč včetně DPH. Výše DPH činí 37,80 Kč.

c) Jednotková cena natěračských prací na 1 plochy činí 180 Kč bez DPH, tedy 217,80 
Kč včetně DPH. Výše DPH činí 37,80 Kč.

2. Uvedené ceny zahrnují kompletní náklady na provedení plnění, včetně spotřebního 
materiálu, pomůcek, dopravy (při zohlednění čl. VI odst. 4 Smlouvy) aj.

3. Jednotková cena je  nejvýše přípustná, kterou nelze překročit, pokud to výslovně 
neupravuje Smlouva.

4. Za neměnný základ se považuje cena bez DPH. Sazba DPH bude účtována vždy v zákonné 
výši.

5. Poskytovateli vznikne nárok na zaplacení ceny na základě skutečného rozsahu 
poskytovaných služeb a v závislosti na skutečném množství řádně realizovaných prací.

6. Objednatel je  oprávněn (nikoliv však povinen) vyčerpat k úhradě služeb finanční 
prostředky v maximální výši 1 990 000 Kč,- (jeden milion devět set devadesát tisíc korun 
českých) bez DPH. Poskytovateli nevzniká žádný nárok na vyčerpání celé této částky 
Objednatelem.

7. Cena uvedená v příslušné objednávce bude cenou maximální za objednané služby. 
Skutečná cena za poskytnuté služby, jež  bude Poskytovatel oprávněn fakturovat, bude 
uvedena v protokolu o předání a převzetí prací.

8. Úhrada ceny bude provedena na základě daňových dokladů (faktur), které vystaví 
Poskytovatel v návaznosti na protokoly o předání a převzetí prací, vyhotovené na základě 
převzetí poskytnutých služeb a odsouhlasené zástupcem Objednatele a potvrzující 
komplexnost a bezvadnost poskytnutých služeb. Protokoly o předání a převzetí prací budou 
tvořit přílohy daňových dokladů.

9. Lhůta splatnosti faktur je  stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury 
Objednateli. Jestliže je  faktura doručena Objednateli v období od 16. prosince jednoho 
kalendářního roku do 12. února roku následujícího, prodlužuje se splatnost faktury na 60 
kalendářních dní.

10. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty a rovněž náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Pokud 
faktura neobsahuje všechny zákonem a Smlouvou stanovené náležitosti, je  Objednatel 
oprávněn ji  do data splatnosti vrátit s tím, že Poskytovatel je  poté povinen doručit novou 
fakturu s novou lhůtou splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení 
s úhradou.

11. Objednatel nebude poskytovat žádné zálohové platby.

12. Platby budou realizovány výhradně v CZK. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostně 
převodem na účet Poskytovatele. Za den uhrazení se považuje den, kdy byla finanční částka 
odepsána z účtu Objednatele a směruje na účet určený Poskytovatelem.

13. Poskytovatel je  povinen na faktuře vyznačit číslo objednávky přidělené Objednatelem.

14. V případě zjištěných a neprodleně neodstraněných nedostatků, které Objednatel u 
Poskytovatele písemně reklamoval v souladu s čl. IX Smlouvy, má Objednatel právo na 
pozdržení nebo neposkytnutí platby Poskytovateli až do doby úplného odstranění takových 
nedostatků. Využití takového práva Objednatelem vylučuje jeho prodlení se splatností 
faktury.
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Článek V.
Doba účinností smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou 48 měsíců od data počátku účinnosti Smlouvy nebo 
do vyčerpání finančních prostředků v maximální výši 1 990 000 Kč bez DPH, dle toho, 
která skutečnost nastane dříve.

Článek VI.
Ostatní práva a povinnosti Smluvních stran

1. Poskytovatel se zavazuje plnit předmět Smlouvy řádně, včas, tj. v termínech určených 
Objednatelem, poctivě a pečlivě podle svých nejlepších schopností a dovedností a 
v souladu s tzv. nejlepší praxí.

2. Poskytovatel bude dostávat pokyny na jednotlivé úkony služby od kontaktní osoby určené 
Objednatelem. Tato kontaktní osoba je  oprávněna zadávat, konkretizovat a upřesňovat 
požadovaná zadání na plnění předmětu Smlouvy a je  oprávněna na průběh plnění osobně 
dohlížet.

3. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel na základě této Smlouvy není povinen 
objednat sjednané plnění v plné šíři. Z tohoto titulu si tedy Poskytovatel nemůže vůči 
Objednateli vynucovat uzavření jakékoliv dílčí objednávky v souvislosti s touto Smlouvou 
a požadovat na Objednateli zaplacení jakýchkoli plateb (mimo těch za skutečně 
objednanou a realizovanou službu).

4. Smluvní strany ujednávají, že v případě, že by se místo plnění nacházelo více než 100 km 
od centra Prahy nebo od místa nejbližší provozovny Poskytovatele (dle toho, která 
vzdálenost je  kratší), bude doprava pracovníků a materiálu Poskytovatele na místo plnění 
z Prahy (nebo z místa provozovny Poskytovatele, pokud se nachází na trase) a poté zpět do 
Prahy (nebo do místa provozovny Poskytovatele, pokud se nachází na trase) zajištěna na 
náklady Objednatele nebo přímo Objednatelem. Poskytovatel zajišťuje dopravu sám a na 
své náklady pouze v případě vzdálenosti místa plnění do 100 km od centra Prahy a v rámci 
Prahy. Bude-li doprava technicky zajištěna Poskytovatelem na náklady Objednatele, je  
Poskytovatel povinen tyto náklady řádně vyúčtovat v rámci fakturace.

5. Poskytovatel je  povinen neprodleně informovat Objednatele o všech okolnostech majících 
vliv na řádné a včasné provedení dílčího plnění.

6. Obě Smluvní strany se zavazují zajistit průběžnou dostupnost svých kontaktních 
pracovníků.

7. Poskytovatel se zavazuje postupovat podle pokynů Objednatele. Od těchto pokynů se může 
Poskytovatel odchýlit pouze tehdy, pokud by to bylo nezbytné a v zájmu Objednatele 
a pokud by nemohl včas obdržet jeho souhlas.

8. Poskytovatel je  povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy Objednatele a řídit 
se jeho pokyny. Pokyny Objednatele však není vázán, jsou-li v rozporu s právními 
předpisy. Poskytovatel se zavazuje oznámit Objednateli všechny okolnosti, jež zjistil při 
plnění předmětu Smlouvy, které mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele.

9. Objednatel je  povinen poskytnout Poskytovateli veškerou nezbytnou součinnost k tomu, 
aby mohl být řádně naplněn předmět a účel Smlouvy. Objednatel se zejména zavazuje 
vpustit osoby Poskytovatele do svých prostor a je-li to možné umožnit vjezd vozidla 
Poskytovatele do prostor objektu.

10. Objednatel se zavazuje vždy řádně a včas zaplatit za dodané plnění ze strany Poskytovatele.

Stránka 5 z 10



Článek VII.
Důvěrnost informací

1. Poskytovatel se zavazuje během plnění předmětu Smlouvy i po uplynutí doby, na kterou 
je  Smlouva uzavřena, že zachová mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při plnění 
předmětu Smlouvy dozví a bude s nimi nakládat jako s důvěrnými (s výjimkou informací, 
které již  byly veřejně publikovány).

2. Poskytovatel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací Smlouvy při plnění svých 
povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními údaji ve smyslu Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 26. dubna 2016, o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen  ,,GDPR“), 
učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto 
údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému 
zpracování, jakož aby i jinak neporušil tuto směrnici. Poskytovatel nese plnou odpovědnost 
za případné porušení GDPR z jeho strany.

3. Poskytovatel je  povinen učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně informací a údajů 
zpřístupněných Objednatelem.

Článek VIII.
Finanční kontrola, uchování dokladů a podkladů

1. Poskytovatel bere na vědomí, že je  povinen, jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu 
fmančni kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, poskytnout součinnost Objednateli i kontrolním orgánům při provádění finanční 
kontroly dle citovaného zákona.

2. Poskytovatel se zavazuje k zajištění archivace dokumentů o plnění Smlouvy, zejména k 
uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů souvisejících s předmětem 
plnění Smlouvy, a to po dobu stanovenou právními předpisy. Tyto dokumenty je  povinen 
kdykoliv předložit na vyžádání Objednatele nebo příslušných orgánů.

Článek IX.
Odpovědnost za vady a záruka za kvalitu plnění

1. Poskytovatel odpovídá Objednateli za to, že plnění podle Smlouvy nebude mít vady, a to 
po dobu 24 měsíců ode dne uskutečnění plnění.

2. Poskytovatel odpovídá za řádné a přesné provedení objednaných služeb, které jsou 
předmětem Smlouvy s tím, že služby a jejich výsledky musí odpovídat požadavkům 
sjednaným ve Smlouvě, právním normám a obvyklým požadavkům na poskytovaný druh 
služeb.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady, tj. zajištění předmětu plnění Poskytovatelem 
v kvalitě, která neodpovídá předmětu a účelu Smlouvy, je  Objednatel oprávněn požadovat 
po Poskytovateli je jí bezodkladnou nápravu.

4. Reklamace nedostatků bude Poskytovateli sdělena bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění, a to písemně kontaktní osobou. Poskytovatel se zavazuje napravit případné vady 
bez zbytečného odkladu po jejich uplatnění Objednatelem, nejpozději však do 3 pracovních 
dnů ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
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5. O provedení záruční opravy nebo nápravy vadného stavu bude Poskytovatelem sepsán a 
oběma Smluvními stranami podepsán reklamační protokol. Protokol může být podepsán 
elektronicky. V případě protokolu v listinné podobě si každá Smluvní strana ponechá jedno 
pare.

Článek X.
Odpovědnost za škodu

1. Objednatel je  oprávněn požadovat po Poskytovateli náhradu újmy, kterou Poskytovatel 
nebo jím  pověřené osoby způsobili Objednateli porušením povinností daných Smlouvou 
nebo v souvislosti s prováděním plnění dle Smlouvy nebo porušením povinností dle 
příslušných právních předpisů. Pro náhradu újmy/škody platí ustanovení § 2894 a násl. 
Občanského zákoníku. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu. Úhrada újmy nevylučuje 
uplatnění smluvní pokuty Objednatelem.

2. Poskytovatel je  povinen nahradit Objednateli újmu, pokud mu vznikla v přímé souvislosti 
s poskytováním služeb dle Smlouvy a pokud byla způsobena porušením povinností 
Poskytovatele, resp. osob ve smluvním vztahu s Poskytovatelem, prostřednictvím kterých 
Poskytovatel dohodnuté služby poskytuje. To se vztahuje i na případné sankce, které by 
mohly být za porušení povinností na úseku ochrany památek vůči Objednateli uplatněny 
ze strany orgánů památkové ochrany.

3. Poskytovatel nebude odpovědný za škodu vzniklou v souvislosti s posk}4nutými službami 
v té míře, v jaké bylo poskytnutí služeb ovlivněno faktory nebo jevy, které nemohly být při 
uplatnění odborné péče při poskytování služeb Poskytovatelem zohledněny nebo pokud 
budou poskytnuté služby ovlivněny nepřesnými, neúplnými nebo nesprávnými
informacemi či podklady dodanými Objednatelem či třetí stranou určenou Objednatelem, 
za předpokladu, že Poskytovatel nemohl tyto skutečnosti při vynaložení řádné a odborné 
péče odhalit.

Článek XI.
Smluvní pokuty

1. Objednatel je  oprávněn požadovat po Poskytovateli smluvní pokutu v případě
následujících porušení Smlouvy:

a) nedodržení termínu plnění ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení;
b) za neodstranění vad reklamovaných v souladu s čl. IX Smlouvy ve výši 500,- Kč za

každý i započatý den prodlení;
c) za porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. VII odst. 1 Smlouvy je  Poskytovatel 

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, a to za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti a

d) za porušení ochrany osobních údajů dle čl. VII odst. 2 Smlouvy je  Poskytovatel
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, a to za každý
jednotlivý případ porušení povinností.

2. Smluvní pokuty lze uložit i opakovaně za každý jednotlivý případ.

3. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je  Poskytovatel oprávněn požadovat
zaplacení zákonného úroku z prodlení. Jiné sankce vůči Objednateli jsou nepřípustné.

4. Smluvní pokuty i náhradu škody je  Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce 
Poskytovatele.
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5. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po obdržení písemné \ýzw y  oprávněné Smluvní 
strany k jejím u zaplacení na adresu povinné Smluvní strany. Zaplacením smluvní pokuty 
není dotčeno právo na náhradu případně vzniklé škody, a to v plné výši.

Článek XII.
Výpověď Smlouvy

1. Smlouva může zaniknout písemnou dohodou Smluvních stran.

2. Objednatel může Smlouvu vypovědět v případě závažného nebo opakovaného méně 
závažného porušení smluvní nebo zákonné povinnosti ze strany Poskytovatele. Z a závažné 
porušení smluvní nebo zákonné povinnosti se považuje zejména nerespektování statutu 
budovy jakožto památkově chráněného objektu při plnění služeb, v důsledku čehož dojde 
k nenapravitelným nebo obtížně odstranitelným škodám nebo škodám velkého rozsahu 
z hlediska památkové ochrany. Za závažné porušení smluvní povinnosti se dále považuje 
opakované porušení povinnosti dle čl. VII odst. 1 a 2 Smlouvy, k němuž musí dojít více 
než jednou. Opakovaným méně závažným porušením smluvní nebo zákonné povinnosti se 
míní takové porušení smluvní nebo zákonné povinnosti, které není svým charakterem 
bagatelní, avšak nelze jej vzhledem k jeh o  povaze považovat ani za závažné, k němuž 
dojde v průběhu jednoho kalendářního roku více než čtyřikrát a to i přes nejméně jednou 
opakované písemné upozornění Objednatele.

3. Objednatel je  dále oprávněn Smlouvu vypovědět v případě, že vůči majetku Poskytovatele 
probíhá insolvenčm' řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku anebo i v případě, že 
insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, rovněž pak i v případě, kdy Poskytovatel vstoupí do likvidace.

4. Poskytovatel je  oprávněn vypovědět Smlouvu v případě, že Objednatel bude v prodlení 
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících ze Smlouvy po dobu delší než 60 dní.

5. Objednatel je  dále oprávněn Smlouvu vypovědět v případě, že nebude schválena částka ze 
státního rozpočtu či jiných zdrojů potřebná pro úhradu za plnění Smlouvy v následujícím 
roce.

6. Výpovědní doba činí 3 měsíce. Výpovědní doba počíná plynout od prvního dne měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď řádně doručena druhé Smluvní straně.

7. Objednatel je  oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud vyjde najevo, že se Poskytovatel v 
zadávacím řízení nebo v souvislosti s ním dopustil jednání, které svým obsahem nebo 
účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům, zejména má-li 
za cíl nepřípustné omezení soutěže (např. protiprávní dohoda o společném postupu s jinými 
dodavateli) nebo získání neoprávněné výhody anebo uvedl nepravdivé informace k 
prokázání svých kvalifikačních předpokladů.

Článek XIII. 
Další ujednání

1. Kontaktní osoby Objednatele:

Příjmení jméno, 
titul

Telefon G S M e-mail

ve věcech sm luvních

ve věcech technických
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2. Kontaktní osoby Poskytovatele: [BUDE DOPLNĚNO]

Příjmení jméno, 
titul

Telefon G S M e-mail

ve věcech sm luvních

ve věcech technických

3. Kontaktní osoby uvedené v tomto článku mohou být Poskytovatelem a Objednatelem 
kdykoliv změněny na základě jednostranného písemného oznámení druhé Smluvní straně.

Článek XIV.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva, jakož i jednotlivé objednávky nabývají platnosti dnem jejich podpisu (nebo 
akceptace v případě objednávky) druhou ze Smluvních stran. Účinnosti nabývají Smlouva 
a objednávky, na které se vztahuje povinnost ke zveřejnění v registru smluv na základě 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nejdříve dnem jejich zveřejnění 
v registru smluv. Realizace plnění je  možná až od data účinnosti.

2. Smlouva se uzavírá v písemné formě, přičemž veškeré je jí změny je  možno učinit jen  v 
písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma Smluvními 
stranami. Změny fakturačních údajů či změny kontaktních osob nevyžadují dodatek ke 
Smlouvě.

3. Smlouva se uzavírá elektronicky.

4. Pokud se kterékoli ustanovení Smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo 
nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení ve 
Smlouvě. V takovém případě se Smluvní strany zavazují řádně jednat za účelem nahrazení 
neplatného či nevymahatelného ustanovení ustanovením platným a vymahatelným 
v souladu s účelem Smlouvy.

5. Smluvní strany se zavazují pokusit se vyřešit smírčí cestou jakýkoli spor mezi sebou, 
sporný nárok nebo spornou otázku vzniklou v souvislosti se Smlouvou (včetně otázek 
týkajících se je jí platnosti, účinnosti a výkladu). Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, 
bude spor předložen k rozhodnutí místně příslušnému soudu Objednatele.

6. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a Výnosem 
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2016 ze dne 30. 6. 2016 o uveřejňování 
smluv zajistí Objednatel uveřejnění celého textu Smlouvy, vyjma osobních údajů, 
a metadat Smlouvy v registru smluv, včetně případných oprav uveřejnění s tím, že 
nezajistí-li Objednatel uveřejnění Smlouvy nebo metadat Smlouvy v registru smluv do 
30 dnů od uzavření Smlouvy, pak je  oprávněn zajistit jejich uveřejnění Poskytovatel ve 
lhůtě 3 měsíců od uzavření Smlouvy. Poskytovatel bere na vědomí, že dle výše uvedeného 
budou zveřejněny i jednotlivé objednávky, splňují-li samy o sobě zákonné podmínky pro 
uveřejnění v registru smluv. Poskytovatel rovněž souhlasí s tím, že metadata vztahující se 
k výše zmiňovaným dokumentům mohou být zveřejněna též na webových stránkách 
Objednatele.

7. Objednatel se zavazuje Poskytovatele neprodleně písemně uvědomit o uveřejnění každé 
dílčí objednávky, která této povinnosti podléhá, v registru smluv.
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8. Práva a povinnosti Smluvních stran výslovně ve Smlouvě neupravené se řídí Občanským 
zákoníkem.

9. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv peněžní částka dle Smlouvy uvedená a/nebo 
splatná v českých korunách (dále jen  “Národní jednotka měny“), bude po přepočtu 
aktuálním směnným kurzem automaticky považována za částku uvedenou a/nebo splatnou 
v jednotné evropské méně v okamžiku, kdy Národní jednotka měny bude nahrazena 
jednotnou evropskou měnou v  souladu s platným právem Evropské unie nebo právem 
České republiky.

Článek XV. 
Přílohy

1. Smlouva neobsahuje žádné přílohy.

V Praze

, ^  XV D iq itá ln ě  p o d e p s a l
Ing. TOmaSing.To^,. Beňa
R z a r t  D a tu m : 2 0 2 2 .0 6 .0 7

1 5 :3 7 :3 5 + 0 2 '0 0 '

Ing. Tomáš Beňa 
Vedoucí oddělení provozního 
Ministerstvo školství mládeže a 
tělovýchovy

V Příbrami D ig itá lně

IVIICHAL'”’''''”̂ '
MAŠEK

MICHAL MAŠEK 
D atu m : 
2022 .06 .07  
13:14:43 + 0 2 '0 0 '

Michal Mašek 
Jednatel
LAMA PB, s.r.o.
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