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Kupní smlouva č. 784/5/324/2016-8660
uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

Smluvní strany:

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO OBRANY
se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6
jejím jménem jedná
se sídlem kanceláří: kasárna Dědice, Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov
Identifikační číslo: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: ČNB
Číslo bankovního účtu:
Zaměstnanec pověřený

Zástupce kupujícího oprávněný jednat ve věcech technických:

Adresa pro doručování korespondence: VÚ 8660 VYŠKOV, Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov
jako KUPUJÍCÍ (dále jen „kupující“) na straně jedné

a

Datok s.r.o.
se sídlem Slovanské nám. 2237/1, 612 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl C, vlo ka 33441
jejím jménem jedná Josef Barák jednatel
Identifikační číslo: 25561073
DIČ: CZ25561073
Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.
Číslo bankovního účtu:
Zástupce prodávajícího oprávněný jednat ve věcech technických:
Telefonické, faxové spojení a email spojení:
Adresa pro doručování korespondence: Slovanské nám. 2237/1, 612 00 Brno

jako PRODÁVAJÍCÍ (dále jen „prodávající“) na straně druhé

dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen
„Občanský zákoník“) uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“).

1. Předmět a účel Smlouvy

1.1. Předmětem této Smlouvy je nákup elektrospotřebičů do kuchyně. Prodávající se touto
Smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu movité věci (dále také „zbo í“) v ní e uvedeném
rozsahu:
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P. č. Zbo í MJ
Počet
MJ

1
Konvice rychlovarná elektrická objem 1,6 - 2,0 l,
provedení z nerezové potravinářské oceli, příkon 1850-2200
W, tlačítko otevírání víka, přehledný vodoznak.

kus 30

2
Skříň chladící el. bez mrazícího prostoru, jednodveřová,
volně stojící, objem 101 - 150 l, energetická třída min. A+,
barva bílá, obsahuje funkci samostatného odmrazování.

kus 5

3
Trouba mikrovlnná 18 - 25 l, výkon mikrovln min. 700 W,
průměr otočného talíře 24 – 25 cm.

kus 4

4

Robot kuchyňský se systémem planetárního míchání,
rozměry max. (š x v x h) 23x34x39 cm, nerezová mísa o
objemu 4,3 l – 5 l, plynulá regulace rychlosti, počet rychlostí
min. 5, funkce s příslušenstvím – hnětení, šlehání, mixování,
strouhání, mlýnek na maso, příkon 900 – 1000W.

kus 1

5

Průmyslová automatická myčka na sklo s rotačními rameny,
nerezová vana s filtračním systémem, základní výbava - 1x
koš na sklo, 1x košíček na příbor, obsahuje dávkovače
mycího a oplachového prostředku, spotřeba vody max. 2,4
litru/cyklus.

kus 1

a převést na kupujícího vlastnické právo k těmto movitým věcem a kupující se zavazuje
zaplatit prodávajícímu za dodané zbo í kupní cenu.

1.2. Účelem této Smlouvy je zabezpečení přípravy stravy v provozu VŠZ Husita, obměna a
doplnění materiálu na pracovištích útvaru dle doplňku NVMO 21/2014.

2. Cena

2.1. Kupní cena za plnění této Smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná, a to ve výši 81 427,07
CZK (slovy: osmdesátjednatisícčtyřistadvacetsedm07/100 korun českých). V takto stanovené
kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s plněním této Smlouvy
(např. DPH, náklady na dopravu do místa plnění, clo, vykládka apod.).

2.2. Kalkulace kupní ceny je stanovena takto:

Pol. Zbo í MJ

Počet
MJ

Kupní cena
za jednotku

s DPH

Kupní cena za
polo ku
s DPH

1

Konvice rychlovarná elektrická objem 1,6 - 2,0
l, provedení z nerezové potravinářské oceli,
příkon 1850-2200 W, tlačítko otevírání víka,
přehledný vodoznak.

ks 30

2

Skříň chladící el. bez mrazícího prostoru,
jednodveřová, volně stojící, objem 101 - 150 l,
energetická třída min. A+, barva bílá, obsahuje
funkci samostatného odmrazování.

ks 5

3
Trouba mikrovlnná 18 - 25 l, výkon mikrovln
min. 700 W, průměr otočného talíře 24 – 25 cm,

ks 4
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2.3. Kupní cenu je mo né zvýšit pouze z důvodu zvýšení DPH, a to na základě písemného
dodatku ve smyslu čl. 9. 2. této Smlouvy.

3. Lhůty a místo plnění

3.1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zbo í uvedené v čl. 1. 1. této Smlouvy
nejpozději do 20 pracovních dnů po podpisu smlouvy oběma stranami. Doba předání je
stanovena v dy v pracovní dny, a to Po-Čt od 07,00 do 15,00 hod., Pá od 07,00 do 12,00 hod.

3.2. Místem plnění je VÚ 8660 Vyškov, sídl. V. Nejedlého, areál kasáren Dědice, 682 01 Vyškov.

4. Způsob plnění

4.1. Prodávající je povinen:

4.1.1. odevzdat kupujícímu zbo í nové, tj. vyrobené nejdříve v roce 2015, nepou ité,
nepoškozené, nerepasované, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a
hygienickým předpisům, ve sjednaném mno ství, zabalené, a to včetně dokladů, je
jsou nutné k převzetí zbo í;

4.1.2. odevzdat kupujícímu zbo í nezatí ené právy t řetích osob;

4.1.3. zajistit, aby zbo í včetně jeho balení, konzervace a ochrany pro přepravu splňovalo
po adavky příslušných platných ČSN.

4.2. Jako nedílnou součást plnění se prodávající zavazuje kupujícímu odevzdat ke ka dému kusu
zbo í doklady nebo dokumenty, je jsou nutné k u ívání zbo í, přejímací a zkušební
protokoly včetně uvedených záruk výrobce, způsobu skladování, způsobu přepravy, zejména
dokumentaci ve smyslu § 9 odst. 1 a § 10 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve
znění pozdějších právních předpisů, a to v českém jazyce.

4.3. Zbo í předá prodávající kupujícímu nejpozději v poslední den lhůty plnění sjednané v čl. 3. 1.
této Smlouvy, v místě plnění, které je sjednáno v čl. 3. 2. této Smlouvy. K nabytí vlastnického
práva ke zbo í kupujícím dochází v okam iku protokolárního převzetí zbo í, kdy je
kupujícímu dána mo nost nakládat s věcí v místě plnění.

4

Robot kuchyňský se systémem planetárního
míchání, rozměry max. (š x v x h) 23x34x39
cm, nerezová mísa o objemu 4,3 l – 5 l, plynulá
regulace rychlosti, počet rychlostí min. 5,
funkce s příslušenstvím – hnětení, šlehání,
mixování, strouhání, mlýnek na maso, příkon
900 – 1000W.

ks 1

5

Průmyslová automatická myčka na sklo s
rotačními rameny, nerezová vana s filtračním
systémem, základní výbava - 1x koš na sklo, 1x
košíček na příbor, obsahuje dávkovače mycího a
oplachového prostředku, spotřeba vody max. 2,4
litru/cyklus.

ks 1

KUPNÍ CENA CELKEM VČETNĚ DPH (CZK) 81 427,07
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4.4. Kupující po aduje, aby prodávající odevzdal zbo í kupujícímu jako celek (tj. jednou 
dodávkou), a to včetně dokladů a dokumentů ve smyslu čl. 4. 2. této Smlouvy. Prodávající 
bere na vědomí, e kupující není povinen p řevzít částečné plnění nebo zbo í, ke kterému 
prodávající neodevzdá příslušné doklady a dokumenty ve smyslu čl. 4. 2. této Smlouvy. 

4.5. Dodávka zbo í do místa plnění bude provedena péčí prodávajícího, a to po předchozím 
projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodině dodání zbo í se zástupcem kupujícího 
oprávněným jednat ve věcech technických. Dodávkou zbo í se pro účely této Smlouvy 
rozumí: 

4.5.1. doprava zbo í a souvisejících dokladů a dokumentů do místa plnění; 

4.5.2. vylo ení zbo í prodávajícím v místě plnění z dopravního prostředku a jeho slo ení na 
místo určené zástupcem kupujícího oprávněným jednat ve věcech technických;  

4.5.3. prohlídka (kontrola) plnění za účasti obou smluvních stran. 

4.6. Prohlídku plnění za kupujícího provede zástupce kupujícího oprávněný jednat ve věcech 
technických, přičem : 

4.6.1. vykazuje-li plnění vady, je kupující po provedené prohlídce oprávněn odmítnout 
celé plnění převzít. Za vady plnění se pro účely této Smlouvy pova uje zejména 
dodání jiného mno ství zbo í, ne  stanovuje tato Smlouva, dodání zbo í jiné jakosti, 
druhu a provedení, ne  určuje tato Smlouva a neodevzdání dokladů a dokumentů ve 
smyslu čl. 4. 2. této Smlouvy. O nepřevzetí plnění bude kupujícím vyhotoven zápis, ve 
kterém kupující uvede veškeré vady zbo í, pro které zbo í nebylo převzato.  

4.6.2. není-li důvod odmítnout plnění převzít nebo nevyu ije-li kupující svého práva 
odmítnout plnění převzít, kupující plnění převezme. Za kupujícího převezme 
plnění zástupce kupujícího oprávněný jednat ve věcech technických, který při převzetí 
plnění připojí na všechny výtisky dodacího listu předlo ené prodávajícím svůj podpis. 
Okam ikem podpisu dodacího listu zástupcem kupujícího oprávněným jednat ve 
věcech technických se plnění v něm popsané pova uje za převzaté. Dodací list 
obsahuje zejména odkaz na tuto Smlouvu, rozpis jednotlivých polo ek zbo í 
s uvedením jejich počtu, datum odevzdání zbo í prodávajícím kupujícímu a datum 
podpisu dodacího listu zástupcem kupujícího oprávněným jednat ve věcech 
technických. 

4.7. Je-li zbo í převá eno a dodáváno ve vratných obalech, nestávají se obaly majetkem 
kupujícího. Kupující není povinen zaslat, nebo dopravit obaly na své náklady zpět 
k prodávajícímu.   

 

 

5. Platební podmínky 

5.1. Nárok na úhradu kupní ceny kupujícím prodávajícímu vzniká po převzetí celého plnění 
stanoveného touto Smlouvou kupujícím. Úhrada kupní ceny bude provedena na základě 
prodávajícím vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený na 
tomto daňovém dokladu (faktuře). Kupující neposkytuje zálohy.  

5.2. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny nále itosti stanovené zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí daňový 
doklad (faktura) obsahovat číslo Smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění, a informaci o 
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tom, e p říjemce plnění je Vojenský útvar 8660 Vyškov. K identifikaci kupujícího je 
prodávající povinen na tomto daňovém dokladu (faktuře) uvést následující údaje: „Česká 
republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6. IČ: 60162694, DIČ: 
CZ60162694. Konečný příjemce: Vojenský útvar 8660 Vyškov, sídl. V. Nejedlého, 68201 
Vyškov“.   

5.3. Prodávající je povinen v daňovém dokladu (faktuře) cenu rozepsat po jednotlivých polo kách 
zbo í. Součástí ka dého daňového dokladu (faktury) je originál dodacího listu podepsaného 
za kupujícího zástupcem kupujícího oprávněným jednat ve věcech technických. 

5.4. Daňový doklad (fakturu) doručí prodávající kupujícímu neprodleně na doručovací adresu 
kupujícího. Kupující zaplatí cenu dle daňového dokladu (faktury) nejpozději do 30 dnů ode 
dne prokazatelného obdr ení tohoto daňového dokladu (faktury). 

5.5. Za den splnění platební povinnosti se pova uje den odepsání kupní ceny dle daňového 
dokladu (faktury) z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. 

5.6. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který 
neobsahuje po adované nále itosti, není dolo en po adovanými, nebo úplnými doklady, nebo 
obsahuje nesprávné cenové údaje. Prodávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu 
do 10 dnů ode dne doručení vrácené faktury. 

5.7. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí kupující vyznačit důvod vrácení daňového 
dokladu (faktury). Oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běet p ůvodní 
lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běí nová lh ůta stanovená dle čl. 5. 4. této 
Smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi nále itostmi opatřeného 
daňového dokladu (faktury) kupujícímu. 

5.8. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za 
daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty v dy postupovat zvláštním způsobem 
zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. 

 

6. Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

6.1. Práva z vadného plnění se řídí § 2099 a násl. Občanského zákoníku. 

6.2. Prodávající uzavřením Smlouvy poskytuje záruku za jakost zbo í. Poskytnutím záruky za 
jakost prodávající přejímá závazek, e zbo í nebo jakákoliv jeho část bude po celou záruční 
dobu způsobilé k u ívání, ke kterému je svou povahou určeno, bude plně funkční a e po 
celou tuto záruční dobu bude mít vlastnosti vy adované Smlouvou.  

6.3. Prodávající poskytuje záruku za jakost zbo í v trvání 24 měsíců (tj. záruční doba činí 24 
měsíců), v ní  je kupující oprávn ěn prodávajícímu vady oznámit a po adovat jejich 
odstranění. Záruční doba za jakost počíná běet ode dne p řevzetí plnění kupujícím. Pokud je 
v technické či výrobní dokumentaci výrobce stanovena kratší záruční doba, platí ustanovení 
o záruce dle předchozí věty tohoto článku Smlouvy. Pokud je v technické či výrobní 
dokumentaci výrobce stanovena delší záruční doba, platí ustanovení o záruce dle této 
dokumentace. 

6.4. Kupující uplatní právo z odpovědnosti prodávajícího ze záruky za jakost zbo í písemným 
ohlášením na adrese prodávajícího pro doručování nebo faxem (e-mailem) na jeho faxové         
(e-mailové) spojení dle této Smlouvy. Toto ohlášení bude obsahovat zejména označení zbo í 
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a popis vady. Prodávající je povinen takto ohlášenou vadu odstranit do 30-ti pracovních dnů 
ode dne doručení tohoto ohlášení. 

6.5. V jiných případech ne  u záruky za jakost zbo í uplatní kupující právo z odpovědnosti 
prodávajícího za vady zbo í písemným ohlášením na adrese prodávajícího pro doručování. 
Toto ohlášení bude obsahovat zejména označení zbo í, popis vady a lhůtu, ve které kupující 
po aduje vadu odstranit. Na ohlášení vad zbo í je prodávající povinen odpovědět do 10-ti dnů 
ode dne doručení tohoto ohlášení. 

6.5.1. Pokud prodávající povinnost stanovenou v čl. 7. 5. této Smlouvy nesplní, má se za to, 
e s lh ůtou k odstranění vad uvedenou v ohlášení souhlasí;  

6.5.2. V případě, e prodávající nesouhlasí s lh ůtou stanovenou kupujícím podle čl. 7. 5. této 
Smlouvy, je oprávněn navrhnout lhůtu jinou, společně s jejím odůvodněním Smluvní 
strany prohlašují, e vyvinou maximální úsilí k dos a ení dohody o termínu odstranění 
vad za předpokladu, e po adavek prodávajícího je oprávn ěný. Neodůvodní-li nebo 
neproká e-li dostatečně prodávající svůj po adavek na změnu termínu pro odstranění 
vad, je prodávající povinen odstranit tyto vady ve lhůtě dle ohlášení kupujícího. 

6.6. Záruční doba neběí:  

6.6.1. po dobu, po kterou kupující nemůe pln ění, nebo jeho vadou dotčenou část, řádně v 
plném rozsahu u ívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá prodávající; 

6.6.2. po dobu, po kterou prodávající odstraňuje vady plnění, za které odpovídá prodávající a 
které sice nebrání kupujícímu v řádném u ívání plnění, ale vyskytnou se opakovaně. 

6.7. Záruční doba neběí v dy ode dne doru čení ohlášení vad prodávajícímu a  do dne, kdy 
prodávající odevzdá kupujícímu příslušné plnění nebo jeho část po odstranění vady.  

6.8. Záruční doba se prodlu uje v dy o dobu, po kterou tato záruční doba podle předchozích 
ustanovení neběí.  

6.9. V případě, e prodávající neoprávn ěně odmítne odstranit vadu zbo í, nebo vadu, na kterou se 
vztahuje záruka za jakost zbo í, nebo je v prodlení s odstraněním těchto vad, je kupující 
oprávněn tyto vady odstranit prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady prodávajícího. 

6.10. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním 
práv z odpovědnosti prodávajícího za vady zbo í a ze záruky za jakost zbo í. Kupující uplatní 
svůj nárok na úhradu těchto nákladů písemnou výzvou na adresu prodávajícího pro 
doručování. Prodávající je povinen provést úhradu do 30 dnů od doručení této výzvy. 

 

7. Smluvní pokuty 

7.1. Za nesplnění závazku z této Smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty: 

7.1.1. za prodlení se splněním povinnosti prodávajícího dodat zbo í ve lhůtě sjednané v čl. 3. 
1. této Smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu za ka dý započatý den 
prodlení 0,2% z kupní ceny celkem vč. DPH, nejvýše však 100% ceny zbo í; 

7.1.2. za prodlení s odstraněním vad plnění a vad, na ně se vztahuje záruka, v termínech 
stanovených ve smyslu této Smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu za 
ka dý započatý den prodlení 0,2% z kupní ceny celkem vč. DPH, nejvýše však 100% 
ceny zbo í. 
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7.2. Dále se prodávající zavazuje uhradit náklady kupujícího spojené s uplatněním ka dé 
pohledávky vzniklé dle čl. 8. 1. této Smlouvy, ve výši 1 200,- Kč na základě nařízení vlády č. 
351/2013 Sb., za ka dou jednotlivou pohledávku. 

7.3. Kupující uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou u prodávajícího na 
jeho adrese pro doručování. Prodávající je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu 
kupujícímu do 30 dnů od doručení této výzvy. 

7.4. Smluvní pokutu zaplatí prodávající bez ohledu na to, vznikla-li kupujícímu škoda. Náhrada 
škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

 

8. Zánik Smlouvy  

8.1. Smluvní strany se dohodly na tom, e tato Smlouva z aniká vedle ostatních případů 
stanovených Občanským zákoníkem také: 

9.1.1 dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynalo ených 
nákladů; 

9.1.2. splněním všech závazků řádně a včas; 

9.1.3. jednostranným odstoupením od Smlouvy ze strany kupujícího od části závazku ve 
smyslu ustanovení § 2002 pro její podstatné porušení prodávajícím, 

8.2. Podstatným porušením povinností ze strany prodávajícího se rozumí: 

8.2.1. prodlení prodávajícího s dodáním jakéhokoliv kusu zbo í kupujícímu po dobu delší 
ne  10 dnů; 

8.2.2. opakované porušení povinností prodávajícího vyplývající z této Smlouvy, přičem  
opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv povinnosti; 

8.2.3. nedodr ení sjednaného mno ství, jakosti nebo druhu zbo í. 

 

9. Zvláštní ujednání 

9.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této Smlouvy, se 
řídí právním řádem České republiky.  

9.2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním, 
výslovně nazvaným dodatek ke Smlouvě podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými 
zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu Smlouvy nepova ují. 
V případě změny zástupce kupujícího nebo prodávajícího oprávněného jednat ve věcech 
technických nebude vyhotoven dodatek ke Smlouvě; smluvní strana, u které došlo ke změně 
zástupce, či adresy pro doručování korespondence či daňových dokladů, je povinna tuto 
změnu oznámit druhé smluvní straně. Účinnost změny nastává okam ikem doručení 
oznámení příslušné smluvní straně. 

9.3. Zástupce kupujícího oprávněný jednat ve věcech technických můe za kupujícího činit pouze 
tyto úkony: 

9.3.1. dohodnout s prodávajícím den a datum dodávky zbo í – čl. 4. 5. této Smlouvy;  

9.3.2. odmítnout plnění převzít dle čl. 4.6.1. této Smlouvy a převzít plnění dle čl. 4.6.2. této 
Smlouvy, a to včetně vyhotovení a podpisu zápisu o odmítnutí převzít plnění a 
podpisu dodacího listu. 
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Zástupce kupujícího oprávněný jednat ve věcech technických není oprávněn zejména
rozhodnout nebo s prodávajícím dohodnout způsob vypořádání nároků z vad plnění. Úkony
učiněné zástupcem kupujícího oprávněným jednat ve věcech technických nad takto vymezený
rámec nezavazují kupujícího.

9.4. Smluvní strany sjednaly, e doru čování se provádí na doručovací adresy uvedené v záhlaví
této Smlouvy, a to prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní slu ba),
nebo prostřednictvím dr itele poštovní licence podle zvláštníh o právního přepisu, doporučeně
s dodejkou, nebo osobně proti potvrzení o převzetí. V případě, e smluvní strana odmítne
doručovanou zásilku převzít, platí den odmítnutí převzetí za den doručení. V případě, e
smluvní strana nevyzvedne zásilku v úlo ní době u dr itele poštovní licence, má se za to, e
zásilka byla doručena třetím dnem od ulo ení a to, i kdy se smluvní strana o ulo ení
nedozvěděla.

9.5. V případě zániku prodávajícího je tento povinen ihned sdělit kupujícímu tuto skutečnost
event. sdělit svého právního nástupce. V případě změny sídla, místa podnikání, nebo
doručovací adresy je tuto skutečnost smluvní strana, u ní ke zm ěně došlo, povinna
neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně. Účinnost změny pro účely této Smlouvy
nastává dnem doručení tohoto písemného oznámení příslušné smluvní straně. Pokud
prodávající tuto povinnost nesplní, platí pro doručování písemností adresa uvedená v záhlaví
této Smlouvy.

9.6. Smluvní strany jsou oprávněny postoupit jakoukoliv pohledávku nebo závazek vyplývající
z této Smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany.

9.7. Prodávající bere na vědomí, e místem pln ění jsou objekty důle ité pro obranu státu ve
smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění
pozdějších právních předpisů. Prodávající se zavazuje dodr ovat veškerá interní nařízení
upravující vstup do těchto objektů, která byla v této souvislosti vydána statutárním orgánem,
do jeho působnosti tyto objekty důle ité pro obranu státu nále í.

9.8. Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu této Smlouvy.

9.9. Neplatnost některého ze smluvních ustanovení nemá vliv na platnost ustanovení ostatních. V
případě, e nastane rozpor mezi touto Smlouvou a jejími p řílohami, budou přednostně
aplikována ustanovení této Smlouvy.

9.10. Tato Smlouva je vyhotovena v jednom výtisku o 9 stranách. Elektronický obraz této smlouvy
včetně přílohy je součástí veřejné zakázky ulo ené v elektronickém tr išti
TENDERMARKET pod ID zakázky: T004/16V/00029992 a bude podepsána elektronickým
podpisem oběma smluvními stranami.

9.11. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

9.12. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Vyškově, dne V Brně, dne

Za kupujícího Za prodávajícího
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