
l MiNISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Příloha č. 4 č.j.: MV-143611-1/LG-2017

SMLOUVA O DÍLO
Zpracování systémové analýzy působnosti obcí z hlediska obecného nařIzení

o ochraně osobních údajů

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,OZ')

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:
Česká republika -
Sídlo:
Kontaktní adresa:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený:

a

Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
00007064
CZ00007064
ČNB Praha
19-3605881/0710
JUDr. Vítem Št'astným, ředitelem odboru legislativy a koordinace
předpisů

Zhotovitel:
Obchodní firma:
Sídlo:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený:
zapsaný v obchodním

Pražská znalecká kancelář s.r.o.
Na Bateriích 822/9, 162 00 Praha 6 - Střešovice
48910660
CZ48910660
Česká spořitelna a.s.
4232464339/0800
Ing. VIt Lidinský, Ph.D.

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka C 11481

Článek JI.
Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě,
na svůj náklad a nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést pro objednatele dílo spočÍvajÍcÍ
ve zhotovení písemného dokumentu obsahujícího systémovou analýzu působnosti obcí
z hlediska obecného nařízenI o ochraně osobních údajů, v níž zhotovitel zejména:

a) popíše zpracování osobních údajů v informačních systémech v kontextu činnosti obcí a
provede podrobný přehled právních titulů pro jednotlivé agendy obce,

b) popíše dopady obecného nařízenI o ochraně osobních údajů na obce,
C) zhodnotí, zda stávající činnosti obci jsou či nejsou v souladu s obecným nařízením

o ochraně osobních údajů,
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P d) zhodnotí rizika zpracováni a v kontextu obecného nařIzení o ochraně osobních údajů je
kvalifikuje jako nízká, vysoká či běžná,

e) navrhne opatření k nápravě v případě, kdy stávající činnost obce je nesouladná
s obecným nařízením o ochraně osobních údajů,

f) doporučí kvalifikaci, organizační postavení a podporu pověřence pro ochranu osobních
údajů v obci.

Systémová analýza bude vyhotovena v českém jazyce a bude zahrnovat výsledky nás|edujÍcÍch
postupů zhotovitele:

a) analýza dostupné dokumentace úřadu (interní akty, smlouvy atd.),
b) analýza zpracováni a ochrany osobních údajů v informačních systémech se zaměřením

na:
a. věcný obsah zpracování, tedy zejména na kategorie subjektů údajů včetně

kategorii zvláště zranitelných subjektů údajů, kategorie a rozsah zpracovávaných
osobních údajů, a účely, pro které jsou osobní údaje shromažd'ovány,

b. procesy, během nichž dochází ke zpracování, tedy zejména na:
j. role a odpovědnost účastníků, kteří se podňejI na zpracováni, účely, pro

které osobní údaje zpracovávají, a charakter a prostředky jimi prováděného
zpracováni,

ii. kategorie příjemců včetně příjemců mimo EU,
iii. dobu uchování osobních údajů pro jednotlivé procesy,

c. rizika zpracování vzhledem k rozsahu (například rozsah zpracovávaných údajů
a rozsah využití zvláštních kategorii údajů nebo údajů týkajícIch se rozsudků
v trestních věcech a trestných činů), kontextu (například využití údajů
shromážděných za různými účely a jejich kombinace nebo porovnání, zvláštni
zranitelnost nebo významně nerovnovážné postavení subjektu údajů, předáváni
mimo EU), povaze (například využití nových technobgii, automatizovanost
rozhodování, hodnocení osobních aspektů včetně porovnávání nebo predikce,
systematičnost nebo pravidelnost zpracování, inovativní prostředky nebo povaha
zpracování), a účelům zpracováni, tedy zejména na

i. pravděpodobnost a závažnost rizik pro práva a svobody fyzických osob
s rozčleněním těchto rizik na nízká, vysoká a běžná, a to nejméně
ve vztahu k jednotlivým ustanovením obecného nařízení o ochraně
osobních' údajů, která hodnocením rizik podmiňují povinnosti správce
a zpracovatele (např. ČI. 34 odst. l),

ii. hodnocení organizačních (včetně platných vnitřních předpisů a smluv)
a technických opatření ke snížení těchto rizik a návrhy dalších
odpovídajÍcÍch opatřeni,

d. popis a hodnocení organizačních a technických opatření se zvláštním zaměřením
na plnění požadavků obecného nařízení o ochraně osobních údajů na zajištění
a dojožení povinností správce včetně záměrné a standardní ochrany osobních
údajů (či. 25) a zabezpečení zpracování (ČI. 32),

e. vyhodnoceni, s využitím právních předpisů a dostupné dokumentace úřadu,
dostatečnosti právních titulů k prováděnému zpracování za účelem identifikace
oblastí nebo situací, ve kterých jsou právní tituly nedostatečné či pochybné,
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C) návrh opatření k zajištění plného souladu posuzovaných procesů s obecným nařízením
o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy a dosažení předepsané úrovně
ochrany osobních údajů,

d) doporučení k možnostem personálního a organizačního obsazení pověřence pro ochranu
osobních údajů co do kva|jfikačních standardů, jeho podpory ze strany dalších
zaměstnanců nebo útvarů, a to variantně, pokud bude navrhovat sjednocení funkce
pověřence i pro podřízené organizace, a návrh vzorového manuálu činností pověřence
pro ochranu osobních údajů,

e) stanovení plánu zavedení navržených opatření do praxe.

Systémová analýza bude obsahovat dvě části, z nichž první část bude zaměřena na obce
s rozšířenou působností a druhá část bude zaměřena na obce se základním rozsahem
přenesené působnosti. Každá část systémové analýzy zohlední specifika dané kategorie obcí
tak, aby výstup byl pro obce příslušné kategorie do nejvyšší možné míry přiléhavý a využitelný.
Systémová analýza bude provedena na vzorku 11 obcí s rozšířenou působností (z toho jedna
městská Část) a 6 obcí se základním rozsahem výkonu přenesené působnosti popřípadě
s pověřeným obecním úřadem (z toho jedna městská ČáSt) vybraných zadavatelem a bude se
vztahovat jak ke všem agendám v přenesené působnosti obcí, tak k základním (všem obcím
společným) agendám v samostatné působnosti (se zaměřením na obecný rámec základních
činností všech obcí v oblasti výkonu samostatné působnosti - dispozice majetkem, personální
agenda, nakládání s osobními údaji o členech zastupitelstva obce a členech iniciačních
a poradních orgánů obce, poskytování dotací apod.).
Systémová analýza pokryje také reprezentativní zákonem vymezené činnosti právnických osob
zřizovaných obcemi na vzorku dle výběru zadavatele (např. škola a školské zařIzenI, zařízení
sociálnIch služeb, kulturní zařízení).

Zhotovitel při zpracování systémové analýzy využije osobní kontakt svého zástupce
s posuzovanými obcemi.

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu dle této
smlouvy.
3. Obecným nařízením o ochraně osobních údajů se rozumí nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 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 nařízenI o ochraně osobních údajů).
4. Hledisko úrovně ochrany osobních údajů v sobě pro účely systémové analýzy zahrnuje též
vytipování slabých míst procesů z hlediska procesního řízení a bezpečnosti IT, posouzení úrovně
řešení jednotlivých organizačních a technických opatření požadovaných obecným nařízením
o ochraně osobních údajů, přehled splněných, resp. nesplněných, požadavků.
5. Zhotovitel se zavazuje, že zvolí takový postup zpracování systémové analýzy, při němž
nebude zapotřebí seznamovat se s utajovanými informacemi objednatele. Zhotovitel informuje
zadavatele o případném použití poddodavatele. Dílo bude obsahovat také označení objednatele
a zhotovitele a číslo jednací této smlouvy.

Článek III.
Cena a platební podmínky

1. Cena díla specifikovaného v článku ||. této smlouvy činí 1 345 000 KČ bez DPH (slovy: jeden
milion tři sta čtyřicet pět tisíc korun českých), tj. 1 627 450 Kč (slovy: jeden milion šest set dvacet
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sedm tisíc čtyři sta ' padesát korun českých) včetně DPH ve výši 21% (slovy: dvacet jedna
procent). Cena díla pro účel smlouvy je cena díla s DPH.
2. Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré
náklady zhotovitele nutné k řádnému a včasnému zhotovení díla, zejména náklady na telefon
a fax, administrativu, poštovné, kopírovánI a tisk, cestovné, ztrátu času na cestě, pojištění.
Součástí ceny je i cena za služby a dodávky, které ve výzvě k podání nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu (dále také ,,VZMR") nebo v této smlouvě nejsou výslovně uvedeny, ale
zhotovitel jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro řádné a včasné
zhotovení díla. Cenu díla je možné překročit pouze v případě, že dojde ke změnám daňových
právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny, a to v případě
změny sazby DPH.
3. Cena díla bude zaplacena na základě faktury - daňového dokladu. Faktura bude vystavena
zhotovitelem neprodleně po předání díla a po akceptování jeho převzetí objednatelem podle
článku lV. odst. 4. a 5. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména
ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o DPH"), a § 435 OZ, číslo jednací nebo evidenční smlouvy obou
smluvních stran, vyčís|ení zvlášť' ceny díla bez DPH, zvlášť' DPH a cenu díla včetně DPH;
k faktuře zhotovitel připojí kopii protokolu o předáni a převzetí díla podle ČI. lV odst. 4 této
smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode
dne prokazatelného doručeni faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele uvedenou
v článku l. této smlouvy. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované
ceny z bankovního účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v článku l. této
smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu,
která je chybná nebo neobsahuje povinné nebo touto smlouvou dohodnuté náležitosti.
Objednatel je povinen svůj postup podle předchozí věty zhotoviteli odůvodnit. Zhotovitel je
povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není
objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručeni náležitě doplněné, opravené
či nově vyhotovené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30)
kalendářních dnů.
6. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla.
7. V případě doručení faktury v období od 15. prosince příslušného kalendářnIho roku
do 31. března následného roku je objednatel oprávněn prodloužit splatnost takové faktury na 60
(šedesát) kalendářních dnů ode dne jejího doručení.
8. Veškeré platby podle této smlouvy budou pobíhat výlučně bezhotovostním převodem v české
měně. Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Všechny finanční částky poukazované
vzájemně smluvními stranami na základě této smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních
poplatků nebo jiných nákladů druhé smluvní strany spojených s převodem na jejich účty.

Článek IV.
Předáni a převzetí díla

1. Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých
nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen sledovat a chránit zájmy
a dobré jméno objednatele. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou
k řádnému plněni povinností zhotovitele dle této smlouvy. V případě nevhodných pokynů
objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit,
v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku
nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
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2. Dílo bude předánÓ zhotovitelem objednateli v terminu do 9. února 2018, a to v listinné podobě
vytištěné v jednom (l) originálu a současně v elektronické podobě totožného obsahu ve formátu
docx (prostřednictvím CD nosiče či flash disku).
3. Místem předání výstupu je kontaktní adresa objednatele uvedená v článku l. této smlouvy.
4. O předáni a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále
jen ,,protokol") ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami,
a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (l) vyhotovení protokolu.
5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla a dát to najevo nepodepsáním protokolu,
pokud předmět smlouvy nebyl splněn řádně a ve sjednané kvalitě a/nebo pokud dílo
neobsahovalo veškeré údaje požadované objednatelem, přičemž v takovém případě objednatel
důvody odmítnutí převzetí výstupu písemně objednateli sdělí, a to nejpozději do deseti (10)
pracovních dnů od termínu předání díla. Na následné předáni díla se použijí výše uvedená
ustanovení tohoto článku.
6. Pokud objednatel uplatní písemný nárok na odstraněni vad díla dle ČI. lV. odst. 5. smlouvy,
zavazuje se zhotovitel tyto vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10)
pracovních dnů od písemného uplatněni nároku na odstraněni vad díla objednatelem, nestanoví-
ii objednatel jinak.

Článek V.
Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích,
které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích
a spo|upracovnÍcÍch, jakož i od spo|upracujÍcÍch obcí nebo o nich či jejich zaměstnancích
a spolupracovnÍcÍch, a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí
osobě, ledaže se jedná:

a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b) o případ, kdy je zpřÍstupněnj informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle ČI. V odst. 1. této smlouvy všechny
osoby, které se budou podílet na provádění díla dle této smlouvy, včetně případných
poddodavatelů.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na prováděni díla dle této
smlouvy, odpovídá zhotovitel tak, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvnImi stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených
pracovníků. Kontaktní osobou objednatele je: Mgr. Petr Vokáč, vedoucí oddělenI civilně-správní
legislativy
kontaktní adresa: nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
telefon: +420 974 817 345, +420 974 817 333
e-mail: petr.vokac@,mvcr.cz.
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Kontaktní osobou zhotovitele je:
jméno a příjmení, případně funkce:

kontaktní adresa:
telefon:
e-mail:

Ing. VIt Lidinský, Ph.D., jednatel
jeseniova 500/8, Žižkov, 130 00 Praha 3
+ 420 604 291 054
vit.lidinsky@zkpraha.cz

Článek VI.
Smluvní pokuty, úrok z prodlení, odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu předání díla ve sjednané kvalitě a/nebo odstraněni vad díla
podle ČI. lV. této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den
prodlení.
2. Při porušení povinnosti podle ČI. V. této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši 50.000,- KČ (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé jednotlivé
porušení povinnosti.
3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě
splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byt'
i započatý, den prodlení.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne
doručení jejich vyúčtování přIslušné smluvní straně.
5. Zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčen nárok objednatele na náhradu škody; nárok
na náhradu škody je objednatel oprávněn uplatnit vedle smluvní pokuty v plné výši. Zaplacením
smluvní pokuty není dotčeno splněni povinnosti, která je prostřednictvím smluvní pokuty
zajištěna.
6. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele
na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednané kvalitě v termínu stanoveném
ve smlouvě o vÍce než 14 (čtrnáct) kalendářních dnů;

b) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle ČI. V. této smlouvy; nebo
C) postup zhotovitele v rozporu s oprávněnými pokyny objednatele ve smyslu článku lV.

odst. 1 smlouvy.
7. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

a) v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek zhotovitele nebo insolvenční návrh bude
zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele v souladu se zněním zákona č. 182/2006
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel
vstoupí do likvidace; nebo

b) proti zhotoviteli bude zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podle zákona
č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších
předpisů.

8. Smluvní strany se dále dohodly, že odstoupení od smlouvy musí být písemné, jinak je
neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne, kdy bylo doručeno zhotoviteli.
9. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva a povinnosti založená smlouvou, která mají
podle zákona, smlouvy nebo na základě své povahy trvat i po jejím skončení, zejména
ustanovení smlouvy o mlčenlivosti, o sankcích včetně smluvních pokut a o náhradě škody.
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Článek VII.
Realizační tým zhotovitele

Zhotovitel je povinen dílo zhotovit prostřednictvím realizačnIho týmu osob, které se budou podílet
na plnění VZMR; vedoucí realizačního týmu musí mít vysokoškolské vzdělání v magisterském
studijním programu v oblasti informačních technologií a alespoň 5 let praxe v oblasti významných
služeb podle veřejné výzvy k VZMV. Dále musí být členem realizačnIho týmu právník
s vysokoškolským vzděláním v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole
v České republice a alespoň 3 roky praxe v oblasti významných služeb podle veřejné výzvy
k VZMV. Členem realizačního týmu musí být též specialista s praxí s projekty obdobnými
předmětu zakázky a praxí v oblasti analýz ICT prostředí a analytik se zkušeností na pozici
bezpečnostního analytika.

Článek VIII.
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva
a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu písemně oznámit změnu údajů v či. l.
a ČI. V. odst. 5 této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen dokumenty souvÍsejÍcÍ s prováděním díla dle této smlouvy uchovávat
nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední
části ceny, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely
kontroly kontrolnImi orgány.
4. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvjsejÍcÍch s plněním této smlouvy
ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k prováděni kontroly, a to zejména ze strany
Ministerstva vnitra, Ministerstva financi, orgánů Finanční správy ČR, Nejvyššího kontro|ního
úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které
tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.
5. Zhotovitel je podle ustanoveni § 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, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
7. V případě, že dílo nebo jeho část bude naplňovat znaky autorského díla ve smyslu předpisů
práva autorského, uděluje zhotovitel dnem předání díla objednateli výhradní oprávnění dílo užít
(výhradní licence) bez omezení rozsahu množstevního (zejména co do počtu uživatelů, míry
užívánÍ, technologického rozsahu), teritoriá|ního či časového, včetně práva dílo zveřejnit či jinak
zpřístupnit třetím osobám, a to na základě vůle objednatele či na základě právní povinnosti
objednatele.
8. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv 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), ve znění pozdějších předpisů.
9. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy dle předchozího odstavce zajistí
objednatel ve lhůtě 15 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
Zhotovitel bude objednatelem písemně informován o splnění této povinnosti, nejpozději ve lhůtě
3 pracovních dnů ode dne uveřejnění této smlouvy v registru smluv, a to oznámením na adresu
elektronické pošty vit.lidinsky@zkpraha.cz
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! Článek IX.
Závěrečná ustanoveni

1. Osoby smluvních stran uvedené v ČI. l. této smlouvy a kontaktní osoby smluvních stran
uvedené v ČI. V odst. 5 této smlouvy jsou oprávněny k poskytováni součinnosti dle této smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru
smluv.
3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí právním řádem České
republiky, zejména pak OZ a přIslušnými právními předpisy souvisejíckni.
4. Všechny spory, které vzniknou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny přednostně
smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě do 30 (třiceti) kalendářních dnů od vzniku sporu,
budou spory rozhodovány obecnými soudy v souladu s ustanoveními zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smlouvu je možné měnit a doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě
číslovaných dodatků ke smlouvě, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Zhotovitel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 OZ přebírá nebezpečí změny
okdností. Tímto však nejsou nikterak dotčena práva smluvních stran upravená ve smlouvě.
7. Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanoveni smlouvy neplatným, nezákonným
nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení
smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit do 5 (pěti) pracovních dnů po doručeni výzvy
druhé smluvní strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení
ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný obchodní
a právní význam.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu § 504 oz a udělují svoleni k jejich užití a zveřejnění bez stanoveni
jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží
objednatel a dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel.
10. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež
jsou pro uzavřeni této smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojuji smluvní strany k této
smlouvě své podpisy.

Za objednatele:
V Praze dne Ĺ). bit

Za zhotovitele:
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