
č.j. NPÚ-362/6726/2016 evidenční číslo smlouvy NPÚ-24/362/2016 
 
Národní památkový ústav 
státní příspěvková organizace, 
IČ 75032333, DIČ CZ75032333, 
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, 
jednající ředitelem Ing. Jiřím Balským,  
doručovací adresa: 
Národní památkový ústav 
územní odborné pracoviště v Josefově 
Okružní 418 
551 02 Jaroměř - Josefov 
jako „objednatel“ na straně jedné 

 
a 
 
2EL, spol. s r.o.  
IČ 60112018,  
DIČ CZ60112018,  
zapsaný v OR vedeném U Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vl. 5531 
se sídlem: O. Březiny 1177, Hradec Králové,  
místo podnikání: O. Březiny 1177, Hradec Králové,  
bankovní spojení: UNICREDIT BANK,  
číslo účtu: 1031317005/2700  
zastoupený Ing. Ladislavem Vokřínkem  
jako „dodavatel“ na straně druhé 

 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě vzájemného konsensu, tuto 
 

SMLOUVU  
o dodávce a instalaci 4 pevných disků do diskového pole serverového počítače FUJITSU 

uzavřenou dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

1.1. Tato smlouva se uzavírá na základě nabídky, kterou dodavatel podal prostřednictvím elektronického 
tržiště TENDERMARKET do řízení o zadání veřejné zakázky s názvem „dodávka a instalace pevných disků 
do diskového pole serverového počítače FUJITSU“, ID veřejné zakázky T004/16V/00030787. 

1.2. Objednatel je právnickou osobou, státní příspěvkovou organizací zřízenou rozhodnutím Ministerstva 
kultury ČR pod č. j. 11617/2002 a na základě zřizovací listiny je příslušný hospodařit s majetkem České 
republiky. 

1.3. Pověřenou osobou objednatele ve věcech organizačních a obchodních je paní Světlana Veselková, telefon: 
+420 725 716 250, mailto: veselkova.svetlana@npu.cz. 

1.4. Dodavatel je podání nabídky do výše uvedeného zadávacího řízení plátcem DPH. 

1.5. Pověřenou osobou dodavatele je Ing. Ladislav Vokřínek, telefon +420 495 534 701, mailto: lv@2el.cz. 

1.6. Dodavatel prohlašuje, že 

1.6.1. je srozuměn s rozsahem plnění vymezeném v čl. II. odst. 2.1.1. této smlouvy a v této souvislosti 
nemá výhrady ani připomínky,  

1.6.2. je schopen plnění dle čl. II. odst. 2.1.1. této smlouvy zajistit ve sjednaném termínu a za cenu 
uvedenou v čl. V. této smlouvy; 

1.6.3. disponuje personálními, technickými a materiálními zdroji v rozsahu nutném pro plnění této 
smlouvy; 

mailto:veselkova.svetlana@npu.cz
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1.6.4. jsou mu známy podmínky v místě plnění, tyto podmínky shledal bez závad a způsobilé k zahájení 
prací na sjednaném plnění ve stanovené lhůtě; 

1.6.5. veškeré jím použité technologie a materiály odpovídají obecně závazným právním předpisům a 
technickým normám. V případě nedodržení této povinnosti si je vědom plné zodpovědnosti za 
všechny případně vzniklé škody a tuto zodpovědnost přijímá. 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem této smlouvy je  

2.1.1. závazek dodavatele poskytnout na svůj náklad a nebezpečí objednateli následující plnění 

2.1.1.1. dodávku čtyř pevných disků FUJITSU HDD SRV SATA 6G 4TB 7.2k hot-pl 3.5" BC - 
TX1330,TX140S2,TX150S8,2540,TX300S8/7,RX100S6-7,RX300S8/7,R X350S8/7 

pro diskové pole serverového počítače FUJITSU a převedení vlastnických práv k tomuto 
dodávanému zboží na objednatele; 

2.1.1.2. zálohování dat, deinstalace diskového pole, instalace nových HD, sestavení diskového 
pole, obnova dat ze zálohy, testování a dopravy na místo instalace; 

2.1.1.3. předání veškeré technické a uživatelské dokumentace k dodávanému zboží a záručního 
listu objednateli; 

2.1.1.4. zajištění záručních oprav; 

2.1.1.5. provedení činností výše výslovně neuvedených, pokud dodavatel věděl nebo na základě 
své odborné kvalifikace měl či mohl vědět, že provedení takových činností je k řádnému a 
kvalitnímu plnění třeba; 

2.1.2. závazek objednatele zaplatit za plnění provedené dodavatelem na základě této smlouvy cenu 
uvedenou v čl. V. této smlouvy.  

2.2. rozsah požadovaného plnění a závazků je vymezen následujícími dokumenty: 

2.2.1. zadávací dokumentací, tj. zadávacími podmínkami přiloženými k výzvě k podání nabídky na plnění 
veřejné zakázky s názvem „dodávka a instalace pevných disků do diskového pole serverového 
počítače FUJITSU“, ID veřejné zakázky T004/16V/00030787, a všemi jejími přílohami; 

2.2.2. produktovým listem přiloženým k nabídce; 

2.2.3. touto smlouvou. 

2.3. Objednatel si vyhrazuje právo bez jakýchkoliv sankcí omezit výše uvedený rozsah plnění, budou-li mu 
nepředvídaně (vyšší mocí) sníženy finanční zdroje přidělené ze státního rozpočtu. 

Článek III. 
Místo plnění smlouvy  

3.1. Místem plnění veřejné zakázky je sídlo dodavatele a sídlo objednatele v budově č. p. 418 v ul. Okružní, 551 
02 Jaroměř – Josefov. 

Článek IV. 
Termíny plnění smlouvy  

4.1. Smlouva se zavírá na dobu určitou. 

4.2. Dodavatel dodá, nainstaluje a uvede do provozu dodané zboží do 14 dnů od podpisu této smlouvy. 

4.3. Výkon činností souvisejících s touto smlouvou omezen na dobu mezi 7:00 – 16:00 hod. 

Článek V. 
Cena plnění 

5.1. Cena plnění činí 56.400,00 Kč 

DPH v % 21 % 

DPH v Kč 11.844,00 Kč 

Cena plnění včetně DPH činí  68.244,00 Kč 

(slovy: šedesátosmtisícdvěstěčtyřicetčtyřikorunyčeské) 

a zahrnuje cenu za všechna plnění uvedená v čl. odst. 2.1.1. této smlouvy. 
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Za stanovení sazby DPH v souladu s příslušnými právními předpisy odpovídá dodavatel. 

5.2. Dodavatel – plátce daně z přidané hodnoty – přičte k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v zákonné 
výši aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění. 

5.3. Celková cena plnění je cenou smluvní, stanovenou na základě cenové nabídky dodavatele podané do 
řízení o zadání veřejné zakázky a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady dodavatele spojené s plněním 
předmětu této smlouvy, a to včetně nákladů souvisejících, kupříkladu, ale nikoliv však výlučně, nákladů na 
montážní materiál, na dopravu, likvidaci odpadu, jakož i všech ostatních nákladů, jejichž vynaložení lze v 
souvislosti se plněním předpokládat. 

5.4. Celková cena je stanovena jako nejvýše přípustná a může být měněna pouze  

5.4.1. v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění 
dle této smlouvy. V takovémto případě se složka ceny, která tvoří daň z přidané hodnoty, upraví 
v souladu s právními předpisy; 

5.4.2. v případě změn ve výše dohodnutém rozsahu předmětu plnění na základě požadavku objednatele 
nebo po dohodě s ním, přičemž příslušná změna bude předmětem dodatku k této smlouvě. 

5.5. Na celkovou cenu plnění smlouvy nemá vliv inflace české měny, hodnota kursu české měny vůči měnám 
zahraničním ani jiné faktory mající dopad na měnové kursy, stabilitu měny nebo clo.  

Článek VI. 
Obchodní podmínky 

6.1. Objednatel přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně (objednatel ve vztahu k 
danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani), a tudíž na něho nelze aplikovat režim přenesené 
daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. 

6.2. Platba bude provedena na základě daňového dokladu – faktury vystavené dodavatelem. Fakturovat lze 
pouze na základě protokolu o předání a převzetí plnění, přičemž tento protokol o předání a převzetí 
plnění musí obsahovat potvrzení osoby pověřené objednatelem k jeho převzetí, že plnění, které je 
předmětem fakturace, bylo provedeno řádně a je prosté vad. V případě zjištění, že předávané plnění má 
vady, vzniká dodavateli nárok na úhradu až po jejich úplném odstranění. 

6.3. Dodavatel přiloží kopii potvrzeného předávacího protokolu k daňovému dokladu - faktuře. 

6.4. Zálohové plnění objednatel neposkytuje. 

6.5. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle příslušných 
právních předpisů, zejména § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dále musí splňovat 
smlouvou stanovené náležitosti, jinak je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že 
dodavatel je povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě není 
objednatel v prodlení s úhradou. 

6.6. Splatnost faktury je 14 dnů od doručení objednateli. 

6.7. Faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu objednatele ve 
prospěch účtu dodavatele uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

6.8. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv práce provedené dodavatelem nad rámec smluveného rozsahu 
prací, který je specifikován v čl. II. této smlouvy, je dodavatel oprávněn objednateli fakturovat pouze 
tehdy, bylo-li o provedení těchto prací objednatelem písemně požádáno nebo jejich provedení písemně 
odsouhlaseno. 

6.9. Dodavatel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy  

6.9.1. není nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů a nejsou mu známy žádné skutečnosti o tom, že by jakýmkoliv způsobem 
porušil své povinnosti vztahující se ke správě daně. Dodavatel se v této souvislosti zavazuje uvádět 
pro účely bezhotovostního převodu pouze účet nebo účty, které jsou správcem daně zveřejněny 
způsobem umožňujícím dálkový přenos dle citovaného zákona č. 235/2004 Sb. V případě, že se 
dodavatel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost objednateli oznámit 
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se 
rozumí den, kdy objednatel tuto předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Dodavatel souhlasí 
s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, 
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jestliže dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění vedena v registru nespolehlivých 
plátců DPH. 

6.9.2. není evidován v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek ve smyslu § 120a odst. 3 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném ke dni podání nabídky, a není s 
ním vedeno správní řízení ve věci zákazu plnění veřejných zakázek. 

V případě, že dodavatel bude zaevidován v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, je 
povinen tuto skutečnost objednateli oznámit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato 
skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel tuto předmětnou informaci 
prokazatelně obdržel. 

Článek VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

7.1. Objednatel se zavazuje poskytovat dodavateli plnou součinnost při dosažení účelu této smlouvy a rovněž 
tak se zavazuje poskytovat dodavateli na jeho písemnou výzvu a v přiměřené lhůtě věcně a formálně 
správné informace rozhodné pro plnění této smlouvy. 

7.2. Dodavatel se zavazuje 

7.2.1. provádět činnosti dle této smlouvy s potřebnou péčí, v co nejvyšší kvalitě, v ujednaných 
termínech a v souladu se všemi platnými obecně závaznými právními předpisy a s technickými či 
jinými normami, které se na jejich výkon vztahují; 

7.2.2. zajistit si k provádění činností dle této smlouvy veškerou potřebnou techniku, zařízení a materiál; 

7.2.3. zajistit plnění smlouvy výlučně prostřednictvím osob k tomu odborně způsobilých 
(kvalifikovaných), proškolených v oblasti BOZP a PO a vybavených všemi potřebnými ochrannými 
prostředky – tento závazek se vztahuje jak zaměstnance dodavatele, tak na zaměstnance jeho 
subdodavatelů; 

7.3. Dodavatel zodpovídá za dodržování předpisů z oblasti BOZP a požární ochrany, hygieny a ochrany 
životního prostředí při výkonu činností dle této smlouvy. 

7.4. Dodavatel souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy 

7.4.1. dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto 
smlouvu je povinen v souladu s citovaným zákonem uveřejnit objednatel, a to v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a pouze s údaji v rozsahu dle § 3 odst. 1 citovaného zákona; 

7.4.2. dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů; 

7.4.3. v případě, že se stane předmětem žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

7.5. Dodavatel se zavazuje  

7.5.1. spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů; 

7.5.2. zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o objednateli a jeho záměrech a jiných 
záměrech při plnění této smlouvy dozvěděl, pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro 
splnění předmětu této smlouvy nebo k jejich poskytnutí objednatel nedal výslovný souhlas 
vyjádřený písemnou formou. Uvedený závazek platí i pro období po ukončení smlouvy, tímto 
ustanovením však není dotčeno oprávnění dodavatele poskytnout dokumenty nebo údaje týkající 
se předmětného plnění advokátům, daňovým poradcům, auditorům či jiným osobám vázaným 
povinností mlčenlivosti na základě zvláštního právního předpisu. Tyto osoby však musí být na 
povinnosti mlčenlivosti upozorněny. 

7.6. Stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli 
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, 
kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. 

7.7. Dodavatel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 
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Článek VIII. 
Předání a převzetí plnění, přechod vlastnických práv 

8.1. Za řádně zhotovené plnění se považuje plnění kompletní, vyzkoušené a funkční ve všech svých částech, bez 
vad a nedodělků, zhotovené ve vlastnostech předpokládaných touto smlouvou a opatřené všemi 
potřebnými atesty, certifikáty či jinými, obvyklou obchodní praxí zavedenými doklady.  

8.2. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech plnění či 
jeho části, oproti podmínkám stanoveným touto smlouvou, technickými normami a obecně závaznými 
předpisy. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání dodaného zboží, které je součástí 
plnění. 

8.3. Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončení nebo neprovedení prací, dodávek nebo služeb 
v rozsahu a obsahu stanoveném ve smlouvě. 

8.4. Pokud se při předání a převzetí plnění prokáže, že není dokončeno nebo vykazuje vady, je dodavatel 
povinen plnění zajistit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním 
a převzetím. Poskytnutím náhradní lhůty není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní sankce za 
nesplnění termínu dokončení prací a za vadné plnění. 

8.5. Nedokončené či vadné plnění nebo jeho dílčí část není objednatel povinen převzít a dodavatel není 
oprávněn jej fakturovat. 

8.6. V rámci předávacího řízení dodavatel odevzdá seznam osob s uvedením kontaktů pro řešení případných 
reklamací. 

8.7. Výlučné vlastnické právo k dodanému zboží, které součástí plnění, přechází na objednatele okamžikem, kdy 
je převzato jako řádně a bez vad dodané a nainstalované a tato skutečnost je zaznamenána v předávacím 
protokole. 

8.8. S přechodem vlastnických práv přechází na objednatele také nebezpečí škody na dodávaném zboží. 

Článek IX. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost, reklamace 

9.1. Dodavatel odpovídá za vady, jež má plnění v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady plnění 
zjištěné po celou dobu záručních lhůt (záruka za jakost). 

9.2. Dodavatel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, 
jestliže dodavatel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval 
nebo jestliže dodavatel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

9.3. Poskytnutá záruka za jakost znamená, že dodané zboží bude určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý 
účel a zachová si své obvyklé vlastnosti, a že s dodávkou související činnosti budou odvedeny v souladu 
s požadavky uvedenými v této smlouvě a v jejích přílohách, budou provedeny kvalitně a v požadovaných 
termínech, s použitím komponent, postupů a materiálů, které odpovídají příslušným právním předpisům a 
technickým normám. V opačném případě má sjednané plnění vady. Za vady plnění jsou pro účely této 
smlouvy považovány také nedodělky. 

9.4. Smluvní strany si sjednávají záruční dobu (lhůtu) v délce 24 měsíců, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem 
převzetí plnění objednatelem.  

9.5. Záruční doba na reklamovanou část plnění neběží po dobu, která se počíná dnem uplatnění reklamace a 
končí dnem odstranění vady. 

9.6. Objednatel je povinen zjištěné vady plnění reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, přičemž 
v písemné reklamaci musí být tyto vady popsány a dále musí být uvedeno, jakým způsobem mají být 
odstraněny (opravou, dodáním náhradního plnění, nebo přiměřenou slevou z ceny plnění). 

9.7. Dodavatel je povinen zahájit činnost vedoucí k odstranění vady nejpozději 3 den po jejich písemném 
oznámení.  

9.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
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Článek X. 
Odpovědnost za škody 

10.1. Dodavatel dále nese zodpovědnost za všechny škody způsobené objednateli nebo třetím osobám 
opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, z technických nebo jiných 
norem nebo vyplývajících z této smlouvy, bez ohledu na to, zda jde 

10.1.1. o jeho vlastní činnost; 

10.1.2. o činnost těch, kteří pro něj plnění provádějí;  

10.1.3. okolnosti, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které dodavatel použil 
nebo hodlal použít při plnění smlouvy. 

10.2. Všechny takto vzniklé škody je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu a na své náklady odstranit a 
není-li to možné, tak finančně uhradit.  

10.3. Dodavatel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené jeho činností, a to nejméně ve výši pojistného krytí 100.000,- Kč (slovy: 
jednostotisíckorunčeských). Dodavatel je povinen mít pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti 
za škody způsobené jeho činností platnou po celou dobu plnění této smlouvy. 

10.4. Ochrana veškerého majetku dodavatele, stejně jako předmětů a zařízení jím užívaných v místě plnění 
smlouvy, před odcizením, ztrátou, poškozením nebo zničením je na zodpovědnosti dodavatele, stejně jako 
jejich pojištění. 

10.5. Objednavatel neodpovídá za odcizení čehokoliv z majetku dodavatele či kteréhokoliv předmětu či zařízení, 
které dodavatel umístil v v místě plnění smlouvy, ani za škody, které by dodavateli, jeho zaměstnancům 
nebo obchodním partnerům vznikly v souvislosti s plněním smlouvy, s výjimkou případů prokazatelně 
zaviněných objednatelem. 

Článek XI. 
Ujednání o smluvních pokutách 

11.1. Smluvní strany se dohodly na právních skutečnostech, s jejichž vznikem je spojen právní nárok požadovat 
po druhé smluvní straně úhradu smluvní pokuty. 

11.2. Dodavatel je povinen v případě 

11.2.1. prodlení ve splnění předmětu smlouvy uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny 
předmětu plnění za každý, i započatý den prodlení; 

11.2.2. prodlení při odstraňování vad plnění uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny 
předmětu plnění za každý, i započatý den prodlení; 

11.2.3. prodlení při odstraňování reklamovaných vad plnění uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2% z ceny předmětu plnění za každý, i započatý den prodlení; 

11.2.4. porušení povinností stanovených v čl. VI. odst. 6.9.2, v čl. VII. odst. 7.3, odst. 7.5, odst. 7.6 a 7.7 
této smlouvy uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení kterékoliv ze zde uvedených povinností; 

11.2.5. porušením jiných smluvních povinností uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny 
předmětu plnění za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

11.3. Budou-li v souvislosti s plněním smlouvy objednateli vyměřeny ze strany k tomu oprávněných právních 
subjektů jakékoliv pokuty (např. při porušení hygienických, požárních, bezpečnostních či jiných předpisů a 
norem), je dodavatel povinen na základě písemné výzvy objednatele tyto pokuty v plné výši uhradit. 

11.4. Smluvní pokuta je splatná do 21 kalendářních dní od data, kdy byla straně povinné doručena písemná 
výzva k jejímu zaplacení (spolu s vyúčtováním) stranou oprávněnou, a to na účet strany oprávněné 
uvedené v písemné výzvě. 

11.5. Uhrazením smluvních pokut není dotčeno právo strany oprávněné vymáhat po straně povinné náhradu 
škod vzniklých v souvislosti s porušením příslušných smluvních povinností, a to v plné výši. 

Článek XII. 
Platnost a účinnost smlouvy 

12.1. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
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Článek XIII. 
Zánik smlouvy 

13.1. Smluvní strany ve vzájemné shodě prohlašují, že jejich právní vztah založený touto smlouvou může být 
ukončen ještě před uplynutím doby sjednané touto smlouvou, a to na základě 

13.1.1. vzájemné dohody smluvních stran vyjádřené písemnou formou a podepsané osobami 
oprávněnými jednat za smluvní strany; 

13.1.2. písemné výpovědi objednatele, přičemž výpovědní lhůta činí 5 dní a počíná se prvním dnem po 
doručení výpovědi druhé dodavateli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy;  

13.1.3. písemné výpovědi dodavatele, přičemž výpovědní lhůta činí 5 dní a počíná se prvním dnem po 
doručení výpovědi objednateli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy; 

13.1.4. písemným odstoupením od smlouvy ze strany objednatele v případě podstatného porušení 
smluvní povinnosti ze strany dodavatele. 

13.1.5. Za podstatné porušení smluvní povinnosti se považuje stav, kdy v prokazatelné souvislosti 
s plněním smlouvy ze strany dodavatele dojde k poškození, ztrátě anebo k odcizení majetku České 
republiky nacházejícího se ve správě objednatele, případně k poškození, ztrátě anebo k odcizení 
majetku třetí osoby, který měl objednatel v dočasném užívání nebo v nájmu. 

13.1.6. Odstoupení nabývá účinnosti doručením jeho písemného vyhotovení dodavateli na adresu 
uvedenou v záhlaví smlouvy. 

13.1.7. písemným odstoupením od smlouvy ze strany objednatele, požádá-li dodavatel zvýšení o více než 
10 % sjednané ceny. Odstoupení nabývá účinnosti doručením jeho písemného vyhotovení 
dodavateli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy a objednatel uhradí dodavateli část ceny 
odpovídající rozsahu částečného provedení plnění. 

13.1.8. písemným odstoupením od smlouvy ze strany objednatele v případě, že mu nebudou uvolněny 
odpovídající finanční prostředky ze státního rozpočtu. O této skutečnosti bude objednatel 
informovat dodavatele písemně na jeho adresu uvedenou ve smlouvě, a to neprodleně poté, co 
se o této skutečnosti dozví. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z uvedeného důvodu 
bez jakýchkoliv sankcí a uhradí dodavateli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení 
plnění. 

13.1.9. Zánik právního vztahu založeného touto smlouvou se nedotýká nároku na úhradu smluvní pokuty 
a na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

Článek XIV. 
Další ujednání 

14.1. Dodavatel souhlasí s tím a podpisem této smlouvy stvrzuje, že objednatel si vyhrazuje právo posunout 
nebo odložit začátek provádění plnění, případně je oprávněn termín realizace plnění prodloužit, a to 
s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování plnění. Objednatel je oprávněn 
z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah plnění nebo provádění plnění přerušit nebo 
zcela ukončit před jeho dokončením a od smlouvy odstoupit, v takovém případě je povinen zaplatit 
dodavateli veškeré skutečně provedené plnění. V případě, že objednatel bude nucen z důvodu nedostatku 
finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá dodavatel žádné právo finančního postihu vůči 
objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení plnění. 

14.2. V případě, že některá ustanovení této smlouvy jsou nebo se z jakéhokoliv důvodu stanou obsoletními, 
neúčinnými nebo neplatnými, nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost smlouvy jako celku. 
Příslušné neplatné ustanovení se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takovým 
platným ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc blízký nahrazovanému ustanovení, 
přičemž účel a smysl této smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže 
odpovídá účelu a smyslu smlouvy. 

14.3. Smluvní strany se navzájem zavazují poskytnout si na základě výzvy druhé smluvní strany, nebo i bez 
takové výzvy, veškerou nutnou součinnost k naplnění této smlouvy. 

14.4. Smluvní strany deklarují svůj zájem na smírném řešení sporů vzniklých v souvislosti s plnění této smlouvy. 
Až poté, co budou vyčerpány možnosti smírného řešení, budou spory řešeny v rámci soudního řízení. 

14.5. Smluvní strany se zavazují vzájemně si bez zbytečného odkladu sdělit změny, které se týkají některého ze 
základních identifikačních údajů (název, sídlo, místo podnikání, IČ, DIČ, zápis do obchodního rejstříku či 
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jiné obdobné evidence atd.), dále o vstupu do likvidace, prohlášení konkursu, o insolvenčním řízení, o 
zániku a nástupnictví. 

14.6. Smluvní strany si určily pravidla pro doručování listinných písemností a zásilek takto: nedoručí-li druhá 
smluvní strana písemné oznámení o změně adresy, pak písemnost či zásilka odeslaná na její adresu 
uvedenou v záhlaví smlouvy se v případě pochybností o doručení nebo nedoručitelnosti považuje za 
doručenou nejpozději v třetí pracovní den po dni odeslání na adresu uvedenou ve smlouvě, a to bez 
ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a písemnost či zásilku si vyzvedne. 

Článek XV. 
Závěrečná ujednání 

15.1. Vzájemné závazky a vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platnými právními předpisy, především 
zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve zněné pozdějších předpisů. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří i zadávací dokumentace 
k veřejné zakázce specifikované v odst. 1.1 této smlouvy, a to včetně příloh k této zadávací dokumentaci. 

15.3. Smluvní strany se dále dohodly, že nedílnou součástí smlouvy je příloha uvedená v jejím závěru. 

15.4. Tato smlouva se vyhotovuje v jazyce českém, ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva 
obdrží objednatel a jeden dodavatel.  

15.5. Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy je možné činit pouze prostřednictvím postupně číslovaných 
písemných dodatků, a to na základě úplného a vzájemného konsensu obou smluvních stran vyjádřeného 
podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.  

15.6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Smluvní strany 
prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz výše uvedeného prohlášení připojují osoby oprávněné jednat za 
smluvní strany své podpisy. 

 
 V Josefově dne 9. 9. 2016 V Hradci Králové dne 2. 9. 2016 
 
 
 
 
 
 
 ………………….………….…………………… …………………………………………..………… 
 Ing. Jiří Balský Ing. Ladislav Vokřínek 
 ředitel NPÚ ÚOP v Josefově jednatel společnosti 
  za objednatele  za dodavatele 
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