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if“

fiizem' letového provozu

Ceské republiky

Smlouva o poskvtnuti auditnich sluieb k dotaénim projektfim

uzavfené podle § 1746 odst. 2 zékona ('3. 89/2012 8b., obéansky zékonik, ve znéni pozdéjéich

pfedpisfil (dale jen ,,obéansky zékonik")

(dale jen ,,smlouva“)

1. Smluvni strany

Rizeni letového provozu Ceské republiky, stétni podnik (RLP CR, 5. p.)

se sidlem: Navigacni 787, 252 61 Jenec

zastoupeny: Ing. Miloslavou Mezerovou, vykonnou reditelkou Utvaru financné spravniho

ICO: 49710371

DIC: C2699004742

bankovni spojeni: CSOB Praha 5, 6. 06m: 88153/0300

SWIFT kéd: CEKOCZPP

zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze, v oddI'le A, vioice 10771

(dale jen ,,objednatel“)

a

BBC Audit s.r.o.

sidlo: Olbrachtova 1980/5140 00, Praha4

zapsany/a' v obchodnim rejstriku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil C, spisové znaéka C 7279

IC: 453 14 381

DIC: 0245314381

banka:—-__-_-

6. (mm:—

ID datové schrénky: kxqukt

zastoupené: Ing. Ondiejem Snejdarem a Ing. Lukééem Hendrychem, jednateli

(déle jen ,,poskytovatel“)

(objednatel a poskytovatel rovnéi spoleéné dale téz jen jako ,,sm|uvni strany“ a jednotlivé jako

,,sm|uvni strana")

 



evidenéni éislo smlouvy RLP CR, s.p.: 350/2018/PS/096

evidenéni éislo smlouvy poskytovatele:

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.1

3.2

3.3

Pfedmét smlouvy

Ptedmétem této Smlouvy je zavazek poskytovatele poskytovat slquy souvisejlci s provédénlm

auditfl finanénlch vykazfl ke grantflm realizovanym objednatelem v ramci programfl SESAR 2020

a SESAR Deployment, bliie specifikovanych v odst. 2.2 této smlouvy, a to v rozsahu a za pod-

minek stanovenych touto smlouvou (dale jen "piedmét plnéni") a dale zavazek objednatele

zaplatit poskytovateli za fadné a voas poskytnuty ptedmét plnéni nebojeho oasti v souladu s touto

smlouvou cenu dle cl. 3 této smlouvy.

Ptedmét plnéni zahrnuje tyto slquy:

2.2.1. audit finanéniho vykazu ke grantu, kterého se objednatel I’Jéastni vramci programu

SESAR 2020 (viz nafizeni EU 6, 721/2014 oprodlouzeni mandatu SESAR Joint

Undertaking), pripadné programu SESAR Deployment (viz natizeni EK 6. 716/2014

oPilot Common Project), na zakladé poiadavku objednatele ve formé ,,Terms of

Reference for an Independent Report of Factual Findings on costs declared‘ (da’le jen

,,zadévaci podminky“) a vcelkovém rozsahu nepi’evyéujicim maximalni ééstku podle

odst. 3.2 new smlouvy,

2.2.2. vydani pisemné zpravy auditora o ovéteni finanonich vykazfl grantfl ve formé

,,/ndependent Report of Factual Findings on costs declared“ dle poiadavku relevantniho

grantu (dale jen ,,auditni zpréva“).

Audity finanénich vykazi’J ke grantflm zahrnuji ovéfeni doerenl konkrétnich podminek

stanovenych v ptisluéné grantové dohodé.

Audity provede poskytovatel v souladu se standardem ISAE 3000 Ovérovaci zakazky, které

nejsou audity uéetni zavérky ani provérkami historickych finanénich informaci, a se standardem

ISRS 4400 Dohodnuté postupy v souvislosti s finanénimi informacemi.

Ovéfeni bude provedeno na vzorku relevantnich poloiek (vydajfi, pfijmfl, vefejnych zakazek,

zaméstnancfi apod.). Pii vybéru vzorku pouiije poskytovatel pi‘imétené relevantni auditorské

predpisy. Pfi ovérovani bude poskytovatel pracovat s hladinou vyznamnosti (materiality)

stanovenou v souladu s relevantnimi predpisy.

Poskytovatel provede ovéteni poskytujici pfiméfenou jistotu 0 tom, 2e byly ve véech vyznamnych

ohledech splnény podminky programu SESAR 2020, resp. SESAR Deployment a ptisluénych

grantovych dohod v ovérovanych letech.

Poskytovatel formuluje svflj zavér pozitivni formou, tedy zdali byly ve Véech vyznamnych

ohledech splnény podminky pouiiti dotace stanovené v pravnim aktu.

Poskytovatel prohlaéuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, 2e disponuje veékerymi pottebnymi

opravnénimi, odbornymi znalostmi a praktickymi zkuéenostmi K fadnému splnéni této smlouvy.

Poskytovatel se zavazuje plnit ptedmét plnéni vsouladu stouto smlouvou. Poskytovatel se

rovnéi zavazuje plnit predmét plnéni v souladu s relevantnimi pravnimi ptedpisy a podklady.

Cena a platebni podminky

Cena za jeden (1) élovékoden provadéni auditu finanoniho vykazu ke grantu podle této smlouvy

(:ini I - I - - (dale jen ,,jednotkové cena“). Jeden clovékoden znamena 6as

odpovidajici praci jedné osoby p0 dobu jednoho pracovniho dne v rozsahu 8 clovékohodin.

Smluvni strany se dohodly, ie vyée L'Jhrady za poskytova'ni ptedmétu plnéni dle této smlouvy

v souétu nepFekroéi ééstku ve vyéi 2 000 000 Ké (slovy: dva miliony éeskych korun) bez DPH

za obdobi 48 pa sobéjdoucich mésica.

Cena za provedeni auditu finanéniho vykazu ke grantu dle zadavacich podminek a za vydani

Auditnl zpravy je souéinem jednotkové ceny a ptedpokladaného poétu élovékodni provadéni

auditu V zavislosti na objemu vydajtl vykazanych na vykazu nebo vykazech, na které se vztahuji
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evidenéni éislo smlouvy RLP CR, s.p.: 350/2018/PS/096

evidenéni oislo smlouvy poskytovatele:

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.1

4.2

dané zadavacl podminky (dale jen ,,diléi cena“). Diléi cenu stanovuje poskytovatel a potvrzuje

objednatel pted podpisem zadavaclch podminek.

Pravo poskytovatele vystavit fakturu vznika ke dni vydani zpravy auditora o ovéteni finanénlch

vykazfl grantfi ve formé ,,Independent Report of Factual Findings on costs declared‘ podle odst.

2.2.2 této smlouvy.

Kjednotlivym diléim cenam bude dey pfipoéltana DPH v zakonem stanovené vyéi ke dni usku-

tecnénl zdanitelného plnéni.

vyée uvedena cena predmétu plnéni je sjednana dohodou smluvnich stran podle zakona

é. 526/1990 8b., 0 cenach, ve znéni pozdéjéich predpisfl, a je cenou maximalni a neptekroéitel-

nou, ktera zahrnuje veékeré naklady spojene s realizaci predmétu plnéni.

Diléi ceny budou hrazeny vidy na zakladé faktur — dafiovych dokladfi (dale jen ,,faktury“) vysta-

venych poskytovatelem nejdéle do 15 kalendarnich dan ode dne uskuteénéni zdanitelného

plnéni. Cena slquy uvedena na faktufe bude shodna scenou sjednanou vzadavacich

podminkach.

Splatnost fadné vystavené faktury (int 30 kalendatnich dnfl ode dne doruéeni objednateli.

Objednatel ma pravo fakturu poskytovateli pred uplynutim lhflty splatnosti vratit, anii by doslo

k prodleni s jeji 0hradou, byla-li vystavena v rozporu s podminkami smlouvy, obsahuje-li nesprav-

né néleiitosti nebo I'Jdaje, chybi—Ii na fakture nékteré z naleiitosti dle platnych pravnich ptedpisfl

nebo Udajfii nebo chybi-li priloha. Ode dne doruéeni opravené faktury bézi objednateli nova IhtIta

splatnosti.

Platby dle této smlouvy budou probihat bezhotovostné a vyhradné v korunach éeskych a rovnéi

veékeré cenové I'Jdaje budou uvedeny v této méné.

Préva a povinnosti smluvnich stran

Prava a povinnosti objednatele:

4.1.1. Objednatel se zavazuje poskytnout potfebnou souéinnost, kterou Ize po ném spravedlivé

poiadovat pti reseni véech zaleiitosti souvisejlcich s poskytovanim predmétu plnénI’ dle

této smlouvy.

4.1.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za radné a voas poskytnuty ptedmét plnéni nebo jeho

casti v souladu s touto smlouvou.

4.1.3. Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli radné a véas veékeré informace

a doklady, bez jejichi poskytnuti by poskytovatel nemohl v souladu s touto smlouvou plnit

své povinnosti a poskytovat pfedmét plnéni.

Prava a povinnosti poskytovatele:

4.2.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat ptedmét plnéni Fadné, véas a s odbornou peéi,

a v souladu s pravnimi ptedpisy.

4.2.2. Poskytovatel se zavazuje umoinit osobam opravnénym k vykonu kontroly napf. podle

zakona é. 218/2000 8b., 0 rozpoétovych pravidlech, ve znéni pozdéjéich predpisCI, provést

kontrolu dokladfl souvisejiclch s plnénim vefejné zakazky, a to po dobu danou pra’vnimi

predpisy Ceské republiky k jejich archivaci (zakon é. 563/1991 8b., 0 L’Iéetnictvi, ve znéni

pozdéjéich ptedpisfl, a zakon 6. 235/2004 8b., 0 dani z pridané hodnoty, ve znéni

pozdéjsich predpisfl). Poskytovatel se dale zavazuje plnit povinnosti osoby povinné

spolupfisobit pri vykonu finanéni kontroly provadéné vsouvislosti sdhradou sluzeb

z vetejnych vydajf’J podle § 2 pism. e) zakona é. 320/2001 8b., ofinanéni kontrole ve

verejné spravé, ve znéni pozdéjélch pfedpisfl.

4.2.3. Poskytovatel se zavazuje nakladat se véemi vécmi, dokumenty a jinymi pisemnostmi,

které mu byly objednatelem svéfeny pro (16er poskytovanl pfedmétu plnéni. s péci
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evidenéni éislo smlouvy RLP CR, s.p.: 350/2018/PS/096

evidenéni éislo smlouvy poskytovatele:

5.1

5.2

5.3

6.1

7.1

8.1

 

tadného hospodare a chranitje pted poskozenim a zneuiitim. Véechny pisemnosti a jiné

nosiée informaci, véetné ptipadnych kopii, je povinen chranit pred nepovoianymi osobami.

Mléenlivost

Smluvni strany se zavazuji uerovat v tajnosti, podniknout véechny nezbytné kroky k zabezpeéeni

a nezpristupnit tretim osobam diskrétnl informace (dale jen ,,diskrétni informace“). Povinnost

poskytovat informace podle za’kona 62. 106/1999 8b., 0 svobodném pristupu k informacim, ve

znéni pozdéjéich ptedpisfl, neni timto ustanovenim dotoena. Za Diskrétni informace se povaiuji

veskeré na’sledujici informace:

5.1.1. veékeré informace poskytnuté poskytovateli objednatelem v souvislosti s plnénim této

smlouvy (pokud nejsou vyslovné obsaieny ve znéni smlouvy);

5.1.2. informace, na ktera se vztahuje zakonem uloiena povinnost mléenlivosti;

Povinnost zachovévat mléenlivost, uvedena v predchozim élénku, se nevztahuje na informace:

5.2.1. které je objednatel povinen poskytnout tretim osobam podle zékona é. 106/1999 8b., 0

svobodném pfistupu k informacim, ve znénI’ pozdéjéich pfedpisfl;

5.2.2. jejichi sdéleni vyZadujejiny pravni ptedpis;

5.2.3. které jsou nebo se stanou véeobecné a vetejné pfistupnymi jinak neZ poruéenim pravnlch

povinnosti ze strany nékteré ze smluvnich stran;

5.2.4. u nichi je poskytovatel schopen prokazat, 2e mu byly znamy jesté pfed ptijetim téchto

informaci od objednatele, avéak pouze za podminky, 2e se na tyto informace nevztahuje

povinnost mléenlivosti z jinych dflvodfl;

5.2.5. které budou poskytovateli po uzavreni te'to smlouvy sdéleny bez zavazku mléenlivosti tFetI'

stranou, jei rovnéi neni ve vztahu k témto informacim nijak va'zana.

Povinnost zachovani mléenlivosti trva jeété po dobu 5 let od splnéni poslednich zadavacich

podminek bez ohledu na zanik ostatnich zavazkfl ze smlouvy.

Doba trvéni smlouvy

Smlouva se uzavira na dobu neuréltou.

Ukonéeni smlouvy

Tato smlouva mfiie byt ukonéena pred uplynutim doby uvedené v 5]. 6 této smlouvy pisemnou

dohodou smluvnich stran, nebo na zakladé vypovédi bez uvedenI’ dIZIvodu s vypovédnl lhfltou

dvanact (12) mésicfl, které poélna plynout prvniho dne kalendai'nlho mésice nasledujiciho po

doruéeni vypovédi druhé smluvnI' strané. Po skonéeni I'Jéinnosti této smlouvy neni dotoena

povinnost mléenlivosti smluvnich stran a dalsl ustanoveni smlouvy, které podle svého obsahu a

povahy maji trvat i po zaniku smluvniho vztahu.

Ostatni ujednéni

Uverejnovani

Poskytovatel bere na védomi, 2e objednatel je povinen uvefejnit tuto smlouvu ve smyslu zakona

é. 340/2015 8b., 0 zvlaétnich podminkach Uéinnosti nékterych smluv, uvetejnovanl téchto smluv

a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich pfedpisfl. Poskytovatel bere dale

na védomi, 2e objednatel je povinen poskytnout informace podle zakona (“1106/1999 8b., 0

svobodném pristupu k informacim, ve znéni pozdéjéich pfedpisfl. Pfi uvetejnénl této smlouvy v
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evidenéni éislo smlouvy RLP CR, s.p.: 350/2018/PS/096

evidenéni éislo smlouvy poskytovatele:

8.2

8.3

8.4

9.1

10.

10.1

10.2

10.3

10.4

 

registru smluv budou v jejim textu zneéitelnény zejména tyto I'Idaje: bankovnl spojeni

poskytovatele, podpisy na smlouvé, a obchodni tajemstvl ve smyslu ust. § 504 obéanského

zakoniku specifikovane v odst. 8.2 této smlouvy.

Obchodni tajemstvl

Podle § 504 obéanského zakoniku je obchodnlm tajemstvim jednotkova cena za élovékoden

obsaiené v odst. 3.1 této smlouvy, a proto nebude uvefejnéna ani poskytnuta die odst. 8.1 této

smlouvy.

Bezpeénost v civilnim letectvi

Poskytovatel podpisem smlouvy bere na védomi, 2e neni opravnén sdélovat éi jakkoliv eifit

informace, kterymi by mohla byt naruéena bezpeénost v civilnim letectvi, a to z dfivodu poiadavkfl

na zachova’nl bezpeénosti v civilnlm letectvl, které vyplyvaji z pfisluénych pravnich ptedpisfi

(zejména Letecky pfedpis L 17), a které ukladajl poskytovatelfim letovych provoznich sluieb

pfijmout takova adekvatni opati’eni, na zakladé kterych bude zajiéténa ochrana civilniho letectvi

pted protipravnimi éiny. Poskytovatel nesml zejménajakkoliv reprodukovat a dale sifit informace,

o nichz se dozvédél v souvislosti s plnénlm této smlouvy.

Ochrana osobnich L’Idajfl

Objednatel i poskytovatel respektuji pravidla o ochrané osobnich Udajfl dle nafizeni Evropského

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochrané fyzickych osob v souvislosti

se zpracova’nim osobnich Udajfl a o volném pohybu téchto L'IdajCI a o zrusenl smérnice 95/46/ES

(obecné nafizeni o ochrané osobnich L’Idajfl), tj. natizeni GDPR, a dalélch obecné zévaznych
.vvv

Udajfl na strané objednatele jsou k dispozici na webovych strankéch www.r|p.cz

Néhrada majetkové a nemajetkové I'ljmy

Pro nahradu majetkové L'Ijmy (ékody) a nemajetkové I'ijy plati ptislusna ustanoveni obéanského

zakonlku. Majetkova L'Ijma se nahrazuje v penézlch, nedohodnou-Ii se strany v konkrétnim

prlpadé jinak. Smluvni strany prohlaéuji, 2e dojde-li porusenim povinnosti smluvni strany ke

vzniku L'Ijmy na povésti nebo obchodni firmé druhé smluvni strany oi k jiné nemajetkové I'ijé,

uhradi poruéujici strana poskozené smluvni strané pfiméfené zadostiuéinéni.

Smluvni pokuty

V pripadé, 2e objednatelem budou vytvofeny podminky pro plnéni v rozsahu uvedeném ve

smlouvé, avéak poskytovatel nedodrii termin predénl pfedmétu plneni, je poskytovatel povinen

zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vyéi 1 000,- Kr“: (slovy: tisic korun éeskych) za kaZdy

zapoéaty den prodlenI’.

V pripadé poruéeni povinnosti ochrany dfivérnych informaci nebo povinnosti mléenlivosti ohledné

dflvérnych infomaci podle 6|. 5 této smlouvy smluvni stranou vznika druhé smluvni strané vfiéi

poruéujici smluvni strané narok na smluvni pokutu ve vyéi 500.000,- Kc, a to za kaidyjednotlivy

pripad poruéeni.

Smluvni pokuty podle teto smlouvy jsou splatné do 30 dan od doruoeni pisemné vyzvy k jejich

I’Ihradé smluvni strané povinné k jejich zaplacem’.

Odchylné od § 2050 obéanského za’koniku se strany dohodly, 2e sjednanijakékoli smluvni pokuty

se nedotyka prava na nahradu ékody vzniklé z poruseni povinnosti, ke kterému se smluvni pokuta

vztahuje, a narok na nahradu skody mI‘JZe byt uplatnén nezavisle na smluvni pokuté a v plné vySi.
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evidenéni éislo smlouvy RLP CR, s.p.: 350/2018/PS/096

evidenéni éislo smlouvy poskytovatele:

11. Vyééi moc (vis maior)

11.1 Smluvni strany se osvobozujl od odpovédnosti za éasteéné nebo CIpIné nesplnéni smluvnich

zavasz‘], jestliie se tak prokazatelné stalo v dfisledku vyéél moci. Za vyéél moc se pokladaji

okolnosti, které vznlkly po uzavienl této smlouvy v dflsledku smluvnimi stranami nepfedvidanych

a neodvratitelnych udalosti, mimotadne povahy a majl bezprostrednl vliv na plnéni predmétu této

smlouvy. Nastanou—Ii vyse uvedené okolnosti, jsou obé smluvni strany povinny se neprodlené

o téchto okolnostech vzajemné informovat.

11.2 Lhflty pro plnéni povinnosti podle smlouvy se prodluiuji o dobu, po kterou prokazatelné trva'

okolnost vyluéujici odpovédnost za casteéné nebo L'Iplné nesplnéni smluvnich zavaszI.

11.3 Jestliie dflsledky vyplyvajici ze zasahu vyéél moci prokazatelné trvaji déle nei tti mésice, mflie

kterakoliv ze smluvnich stran od smlouvy odstoupit s tim, 2e se néroky smluvnich stran vyrovnaji

tak, aby iadné ze smluvnich stran nevzniklo bezdflvodné obohaceni.

12. Odstoupeni od smlouvy

12.1 Objednatel je od této smlouvy opravnen odstoupit zejména v prlpadé, 2e poskytovatel porusi tuto

smlouvu podstatnym zpfisobem, zejména nebude-Ii vytvatet ptedmét plnéni v souladu s touto

smlouvou anebo bude zanedbavat plnéni svych zavazkfl takovym zpflsobem, 2e tato skuteénost

vyrazné ovlivnl kvalitu pfedmétu plnéni nebo jeho termin dodani. Za podstatné poruéenl této

smlouvy s moinostl okamiitého odstoupeni se pova2uje zejména:

12.1.1. poskytovatel je v prodleni se splnénim své povinnosti ze smlouvy po dobu deisi nez 30

dni a i pres pisemné upozornéni objednatele a poskytnuti dodateéné Ihflty ke splnéni

v délce alespor'I 7 dnfi od doruéeni upozornénI’ poskytovatel, povinnost nesplnil,

12.1.2. Upadek poskytovatele ve smyslu zakona é. 182/2006 Sb., 0 upadku a zpflsobech jeho

reseni (insolvenénl zakon), ve znénl pozdéjéich ptedpisi’I.

12.2 Poskytovatel je od této smlouvy opravnén odstoupit zejména v pfipadé, 2e je objednatel v

prodleni s platbou ceny za radné poskytnuté plnéni dle této smlouvy po dobu deléi net 30 dni i

ptes pisemné upozornéni poskytovatele a poskytnuti dodateoné lhflty alespofi 14 dnCI od

doruéenl upozornéni objednateli.

12.3 V pripadé odstoupeni kterékoliv smluvni strany od této smlouvy, konéi platnost a 06innost této

smlouvy dnem doruéeni pisemného oznameni o odstoupeni od teto smlouvy druhé smluvni

strané. Odstoupenl bude zaslano doporuéenym dopisem prostrednictvim driitele poétovni

licence.

12.4 Je—Ii dan dfivod pro odstoupeni, je objednatel opravnén odstoupit od této smlouvy v plném

rozsahu, a to i kdyZ poskytovatel jii casteéné z této smlouvy plnil.

12.5 Objednatel mflie do tri mésicfi od predéasného ukonéeni této smlouvy rozhodnout, 2e se zruéeni

této smlouvy nevztahuje na tu cast do té doby dodaného plnéni. které ma dle uvaZeni objednatele

pro néj samostatny ekonomicky smysl a kterou se rozhodne si ponechat. Vtakovém pfipadé

poskytovatel neni povinen vracet ptijatou cast ceny odpovidajici cené Casti plnéni, kterou si

objednatel ponechal, a nebyla-li dosud tato cast ceny uhrazena, naleii poskytovateli I'Jhrada za

tuto east plnéni. Ve vztahu k objednatelem ponechané casti plnéni se ma za to, Ze smlouva

zanikla splnénim.

12.6 V ptipadé odstoupeni poskytovatele od této smlouvy z dfivodfl na strané objednatele, uhradi

objednatel poskytovateli prokazatelné vynaloiené naklady vzniklé ke dni odstoupeni.
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evidenéni éislo smlouvy RLP CR, s.p.: 350/2018/PS/096

evidenéni Cislo smlouvy poskytovatele:

13. Zévéreéné ustanoveni

13.1 Tuto smlouvu lze ménit nebo doplnovat pouze vyslovnym souhlasne potvrzenym smluvnim

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

ujednanim, a to ve formé Cislovaného dodatku k teto smlouvé, podepsanym opravnenymi zastupci

obou smluvnich stran.

Obé smluvni strany prohlasuji, 2e jednotlive clanky této smlouvy jsou dostateéne z hlediska

naleZitosti pro vznik smiuvniho vztahu, a bylo vyuZito smluvni volnosti stran a tato smlouva se

uzavira uréité, vainé a srozumitelné. Smluvni strany timto dale vyslovné prohlasuji, 2e si smlouvu

pfed jejim podpisem radne preéetly, 2e bezvyhradné souhlasi s jejim obsahem a plné mu rozumi.

Smluvni strany se dohodly, 2e jejich zavazkovy vztah se ridi ustanovenimi obéanského zékoniku.

Tato smlouva se Fidi pravnimi piedpisy Ceské republiky.

Stane-Ii se kterékoli ustanoveni teto smlouvy neplatnym, neUéinnym nebo nevykonatelnym,

ztistava platnost, uoimost a vykonatelnost ostatnich ustanoveni teto smlouvy neovlivnéna

a nedotéena, nevyplyva-Ii z povahy daneho ustanoveni, obsahu smlouvy nebo okolnosti, za nichz

bylo toto ustanoveni vytvoteno, 2e toto ustanoveni nelze oddélit od ostatniho obsahu smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji nahradit po vzajemné dohodé dotéené ustanoveni jinym ustanovenim,

bliZicim se svym obsahem nejvice I'Jéelu neplatneho (:i neL’JCinného ustanoveni.

Smlouva je vyhotovena v ceském jazyce ve Ctyrech (4) stejnopisech, z nichz kaZda smluvni

strana oberi dva (2) vytisky.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a (Joinnosti dnem

uvetejnéni v registru smluv,

Jenéidne

28-11— 2013
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