
Smlouva o poskytování služeb grafického a marketingového  
charakteru 

 
uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění jeho 
pozdějších změn (dále jen „občanský zákoník“) 
 
mezi stranami: 
 
Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu 
IČ:    00023817 
se sídlem:  Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, 
jednající:   PharmDr. Zdeněk Blahuta, ředitel 
bankovní spojení:  ČNB, č. ú. 623101/0710 
(dále jen "Objednatel" či „SÚKL“)  
 
a 
 
KUKLIK.CZ, s.r.o. 
IČ:   24667625 
DIČ:   CZ24667625 
se sídlem:  Sokolská 1804/28, 120 00 Praha 2 
jednající:  Mgr. Pavel Kuklík, jednatel 
bankovní č. ú.:  5247778001/5500 
(dále jen "Poskytovatel")  
 
(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „smluvní strany“ nebo „strany smlouvy“) 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany tuto smlouvu o poskytování služeb 
grafického a marketingového charakteru (dále také jen jako „Smlouva“). 
 
 

Preambule 
 
Tato Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Poskytovatelem v souvislosti s výběrovým řízením na 
zadání veřejné zakázky malého rozsahu ZMR46/2016 „Poskytování služeb grafického a 
marketingového charakteru“. 
 

 
Článek I. 

Předmět Smlouvy 
 
1. Předmětem Smlouvy je poskytování níže definovaných služeb grafického a marketingového  

charakteru pro účely informačních kampaní a dále informování a vzdělávání široké laické  
i odborné veřejnosti formou pravidelných i nepravidelných publikací Objednatele (dále také jen 
jako „služby“), specifikovaných v článku II. této Smlouvy, a to v předpokládaném rozsahu 1.500 
hodin za celou dobu platnosti této Smlouvy, dle aktuální potřeby na základě objednávek 
Objednatele.  

2. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně omezit rozsah předmětu Smlouvy v rámci celé doby 
jejího plnění až na polovinu, tj. na 750 hodin. Takové omezení rozsahu předmětu Smlouvy není 
porušením této Smlouvy. 



3. Objednatel se zavazuje za služby provedené v souladu s touto Smlouvou zaplatit Poskytovateli 
cenu stanovenou v článku IV. této Smlouvy.  

 

Článek II. 
Specifikace služeb 

 

1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat dle aktuální potřeby Objednatele níže uvedené služby: 

a) Vytvoření kompletního návrhu a zpracování grafických a marketingových podkladů 
pro informační kampaně Objednatele 

b) Zajištění komplexní grafické realizace veškerých podkladů a publikací Objednatele 
Vytváření sazeb veškerých podkladů a publikací Objednatele DTP specialistou 
Poskytovatele; kromě sazeb publikací vydávaných Objednatelem ad hoc se jedná 
především o publikace SÚKL pro odborníky:  

i. Věstník SÚKL 
12 vydání/rok, sazba a vytvoření pdf souboru (na web), rozsah cca 60 stran, 
součástí textu jsou i hypertextové odkazy. 

ii. Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 
4 vydání/rok, sazba a vytvoření pdf souborů (v tiskové kvalitě a na web), 
rozsah cca 6 – 8 stran, součástí textu jsou i hypertextové odkazy 

iii. Farmakoterapeutické informace 
11 vydání/rok, sazba a vytvoření pdf souborů (v tiskové kvalitě a na web), 
rozsah cca 4 strany 

iv. Výroční zpráva 
1 vydání/rok, rozsah cca 90 stran (pro každou jazykovou verzi), sazba české a 
anglické verze, příprava grafů a tabulek dle dodaných podkladů, vytvoření 
pdf souborů (v tiskové kvalitě a na web). 

c) Tvorba podkladů pro prezentační a propagační materiály, neuvedené v bodě a), a to 
jak tištěné, tak elektronické 
 

2.  Termíny dodání služeb: 

a) Dodání prvního vysazeného náhledu publikací dle Článku II. odst. 1 písm. c) této 
Smlouvy: 

i. Věstník SÚKL: do 5 pracovních dnů od dodání podkladů Objednatelem 
ii. Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv: do 3 pracovních dnů od dodání 

podkladů Objednatelem 
iii. Farmakoterapeutické informace: do 3 pracovních dnů od dodání podkladů 

Objednatelem 
iv. Výroční zpráva: do 10 pracovních dnů od dodání podkladů Objednatelem 

b) Dodání ostatních publikací a materiálů. 
Termíny dodání prvního vysazeného náhledu u ostatních publikací a 
materiálů a dodání ostatních materiálů budou stanoveny v objednávce 
Objednatele. 

3. Další požadavky na poskytování služeb: 

a) Předávání podkladů a vysazených textů bude probíhat prostřednictvím e-mailu, a to 
mezi kontaktními osobami uvedenými v Článku IX. této Smlouvy. 

b) Po odeslání podkladů Objednatelem zašle Poskytovatel potvrzení o přijetí podkladů 
ještě týž den, a to v případě, že Objednatel zašle podklady nejpozději do 14:00 hodin. 
V opačném případě potvrdí Objednatel přijetí podkladů následujícího dne během 
dopoledních hodin (tj. do 12:00 hodin). 



c) Po obdržení korektur od Objednatele bude korektura Poskytovatelem provedena 
nejpozději do 2 pracovních dní.  U výroční zprávy bude korektura zaslána nejpozději 
do 5 pracovních dní. Počet korektur ze strany Objednatele není omezen. 

d) Korektury prováděné na základě chyb způsobených Poskytovatelem nebudou ze 
strany Poskytovatele vykazovány a Objednatelem hrazeny.  

 

Článek III. 
Doba a způsob plnění 

 
1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Objednateli služby definované v předmětu této Smlouvy 

ode dne podpisu Smlouvy. Tato Smlouva se uzavírá na 24 měsíců od podpisu Smlouvy oběma 
stranami. 

2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby v termínech určených touto Smlouvou, a pokud je 
Smlouva neurčuje, určených Objednatelem. 

3. Poskytovatel se zavazuje bezprostředně reagovat na aktuální potřeby Objednatele v rámci 
předmětu Smlouvy. 

4. Konkrétní Objednatelem požadované služby bude Poskytovatel poskytovat na základě 
objednávky Objednatele, potvrzené Poskytovatelem.  Každou objednávku na poskytnutí 
konkrétní služby (každá objednávka musí obsahovat zejména specifikaci služby a termín 
poskytnutí) je Objednatele povinen zasílat Poskytovateli v elektronické podobě na emailovou 
adresu: pavel.kuklik@kuklik.cz. Poskytovatel je povinen potvrdit každou objednávku nejpozději 
následující pracovní den na e-mailovou adresu kontaktní osoby Objednatele, která požadavek 
zaslala, v kopii na e-mailovou adresu lucie.prinesdomova@sukl.cz.  

 
 

Článek IV. 
Cena  

 
1. Smluvní strany se dohodly, že cena za poskytnuté služby je určena hodinovou sazbou, a to takto:   

 

Hodinová sazba bez DPH 650,00 Kč 

Hodinová sazba s DPH 786,50 Kč 

 

2. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že uvedená hodinová sazba je nejvyšší přípustná a že 
tedy nedojde k žádným jejím dalším úpravám, ledaže je výslovně v této Smlouvě, popř. v jejích 
dodatcích, dohodnuto jinak. Pro případ, že v době platnosti této Smlouvy (tj. po jejím uzavření) 
dojde k změně sazby DPH (tj. ke zvýšení či snížení), je Poskytovatel povinen tuto změnu zohlednit 
při vyúčtování (fakturaci) ceny služeb, tj. konečnou cenu snížit či zvýšit o výši změny DPH. 

3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v ceně určené dle odst. 1 tohoto článku jsou zahrnuty 
veškeré náklady Poskytovatele související s poskytováním služeb dle této Smlouvy včetně práv 
uvedených v článku VI. odst. 2 této Smlouvy. 

  
V. 

Fakturace a platební podmínky 
 



1. Objednatel uhradí Poskytovateli cenu za poskytnuté služby na základě daňových dokladů (faktur) 
vystavených Poskytovatelem. Poskytovatel bude vždy fakturovat samostatnou fakturou služby, 
poskytnuté v každém kalendářním měsíci (tj. cena na faktuře musí odpovídat hodinové sazbě dle 
čl. IV odst. 1 násobené počtem hodin, odpracovaných Poskytovatelem na službách v rámci 
fakturovaného měsíce).  Poskytovatel je povinen vystavit fakturu vždy do 15. dne měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byly fakturované služby poskytnuty. Součástí každé faktury musí 
být písemný výkaz práce za fakturovaný měsíc, odsouhlasený Objednatelem dle čl. VI odst. 1. 
Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené zákonem č. 
235/2004 Sb., o DPH, a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších změn. 
V případě, že předložená faktura neobsahuje náležitosti předepsané zákonem a touto Smlouvou, 
nebo fakturovaná částka neodpovídá rozsahu služeb poskytnutých ve fakturovaném měsíci, je 
Objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit Poskytovateli s uvedením důvodu jejího vrácení. 
V takovém případě začíná běžet nová splatnost faktury od okamžiku vystavení nové faktury. 

2. Splatnost faktury činí 30 dní ode dne vystavení, přičemž Poskytovatel je povinen doručit fakturu 
Objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od data vystavení. Smluvní strany se dohodly, že 
závazek k úhradě faktury je splněn dnem, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu Objednatele 
ve prospěch účtu Poskytovatele. 

3. Je-li Objednatel v prodlení s úhradou platby podle této Smlouvy, je povinen uhradit 
Poskytovateli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky ve výši stanovené příslušnými právními 
předpisy. 

 
Článek VI. 

Práva a povinnosti Poskytovatele a Objednatele 
 

1. Poskytovatel je povinen zaslat do 5 pracovních dnů od skončení každého kalendářního měsíce 
Objednateli na email: lucie.prinesdomova@sukl.cz písemný výkaz práce v uplynulém 
kalendářním měsíci, který musí obsahovat konkrétní popis poskytnutých služeb včetně uvedení 
počtu hodin, odpracovaných na každé službě, a celkovou cenu služeb poskytnutých v uplynulém 
kalendářním měsíci. Objednatel do 5 pracovních dnů od přijetí tento výkaz práce odsouhlasí, 
anebo jej vrátí Poskytovateli s uvedením důvodu neodsouhlasení (obojí emailem na emailovou 
adresu oprávněné osoby Poskytovatele). 

2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel má ke všem výstupům a materiálům poskytnutých na 
základě této Smlouvy následující práva: 

a. Právo použít veškeré výstupy a materiály ke všem účelům plynoucích z činnosti a poslání 
Objednatele, zejména je dále rozpracovávat a využívat pro svoji potřebu, a to po 
neomezenou dobu, i po ukončení smluvního vztahu. 

b. Pokud v rámci plnění předmětu této Smlouvy ze strany Poskytovatele vzniknou autorská 
díla ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších 
předpisů, Poskytovatel touto Smlouvou opravňuje Objednatele ke všem způsobům užití 
takových autorských děl, známým v době uzavření této Smlouvy, a to i po skončení 
platnosti této Smlouvy. Cena za udělení tohoto oprávnění je započítána do celkové ceny 
služeb dle článku IV. této Smlouvy. 

3. Poskytovatel se zavazuje informovat bez zbytečného odkladu Objednatele o veškerých 
skutečnostech, které jsou významné pro plnění závazků smluvních stran a zejména o 
skutečnostech, které mohou být významné pro rozhodování Objednatele v jednotlivých 
případech týkajících se plnění této smlouvy. 

4. Poskytovatel není oprávněn plnit povinnosti dle této Smlouvy prostřednictvím jakékoli třetí 
osoby. 

mailto:lucie.prinesdomova@sukl.cz


5. Poskytovatel se zavazuje do 10 pracovních dnů od data uzavření této Smlouvy zaslat Objednateli 
písemné oznámení, zda je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50% zaměstnanců na 
zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech (viz § 75 zákona č. 435/2004 Sb. o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů), kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo 
zda je osobou se zdravotním postižením a zároveň osobou samostatně výdělečně činnou, která 
nemá žádné zaměstnance. Poskytovatel je povinen zaslat Objednateli toto oznámení i v  případě, 
že podmínky dle předchozí věty nesplňuje (v takovém případě zašle negativní oznámení). Dojde-li 
během platnosti této Smlouvy k jakékoli změně oznámeného stavu, je Poskytovatel povinen do 
10 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost prokazatelně nastala, zaslat Objednateli 
písemné ohlášení této změny. 

6. Objednatel se zavazuje poskytovat Poskytovateli úplné, pravdivé a včasné informace potřebné 
k řádnému plnění závazků Poskytovatele. 

 

Článek VII. 
Odpovědnost za škodu, reklamace a smluvní pokuty 

 
1. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí platnými právními předpisy. 

2. V případě prodlení Poskytovatele s plněním služeb oproti termínu stanovenému v čl. II. odst. 2 
Smlouvy nebo oproti termínu stanoveném Objednatelem je Poskytovatel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení Poskytovatele s odstraněním reklamované vady služeb oproti termínu 
stanovenému v čl. VII. odst. 11 Smlouvy je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý započatý den prodlení a každou vadu. 

4. V případě porušení jakékoli povinnosti Poskytovatele související s ochranou důvěrných informací 
dle článku VIII.  této Smlouvy je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.  

5. Poruší-li Poskytovatel jakoukoli povinnost dle čl. VI. odst. 4 této Smlouvy, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení se 
splněním této povinnosti. V případě opakovaného porušení je Poskytovatel povinen hradit tuto 
smluvní pokutu Objednateli opakovaně.  

6. Úhradou smluvní pokuty se Poskytovatel nezbavuje povinností poskytnout Objednateli sjednané 
plnění ze Smlouvy. 

7. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením druhé smluvní 
strany  
s plněním jejích závazků. 

8. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími 
odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na 
vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně 
předpokládat, že by povinná smluvní strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo 
překonala, a dále jestliže nelze rozumně předpokládat, že by překážku mohla předvídat při 
postupu s odbornou péčí. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy 
povinná smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejích 
hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, po kterou 
trvá překážka podle předchozích vět tohoto odstavce. 

9. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé 
okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k 
vyvinutí maximálního úsilí a veškeré odborné péče k odvrácení a překonání okolností vylučujících 



odpovědnost. 

10. Smluvní strany se dohodly, že pokud Objednatel bude uplatňovat nějakou reklamaci vad plnění 
Poskytovatele dle této Smlouvy, bude tak činit písemně. Za písemnou formu se považuje i zaslání 
e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem. V oznámení o vadě (vadách) plnění uvede 
popis vady (vad) plnění, a navrhne způsob řešení vzniklé situace. 

11. Poskytovatel je povinen započít s odstraňováním vad neprodleně po oznámení vady, a to tak, aby 
vady byly odstraněny nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí oznámení. 

 
Článek VIII. 

Ochrana důvěrných informací 
 

1. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při 
plnění této Smlouvy, a které nejsou právním předpisem určeny ke zveřejnění nebo nejsou 
obecně známé. S informacemi poskytnutými Objednatelem Poskytovateli popř. získanými 
Poskytovatelem v souvislosti s plněním jeho závazků dle této Smlouvy je povinen Poskytovatel 
nakládat jako s důvěrnými informacemi. Poskytovatel se zavazuje neumožnit žádné osobě, aby 
mohla zpřístupnit důvěrné informace neoprávněným třetím osobám, pokud tato Smlouva 
nestanoví jinak. 

2. Za důvěrné informace se pro účely této Smlouvy nepovažují: 

(a) informace, které se staly veřejně přístupnými veřejnosti jinak než následkem jejich 
zpřístupnění Poskytovatelem; 

(b) informace, které Poskytovatel získá z jiného zdroje než od Objednatele, které jsou jejich 
poskytovatelem označené za veřejné. 

3. Poskytovatel se zavazuje použít důvěrné informace výhradně za účelem splnění svých závazků 
vyplývajících z této Smlouvy. Poskytovatel se dále zavazuje, že on ani jiná osoba, která bude 
Poskytovatelem seznámena s důvěrnými informacemi v souladu s touto Smlouvou, je 
nezpřístupní žádné třetí osobě vyjma případů, kdy: 

(a) jde o zpřístupnění důvěrných informací osobám, pro které je přístup k těmto informacím 
nezbytný za účelem splnění závazků Poskytovatele vyplývajících z této Smlouvy; 

(b) jde o zpřístupnění důvěrných informací s předchozím písemným souhlasem Objednatele; 
(c) tak stanoví obecně závazný právní předpis nebo je dána taková povinnost pravomocným 

a zákonným rozhodnutím příslušného orgánu vydaným na základě jeho zákonného 
zmocnění. Takovou skutečnost je Poskytovatel povinen na výzvu Objednatele bez 
zbytečného odkladu prokázat. 

4. Poskytovatel se dále zavazuje zajistit i ochranu důvěrných informací proti jejich neoprávněnému 
získání třetími osobami. V případě, že Poskytovatel bude mít důvodné podezření, že došlo 
k neoprávněnému zpřístupnění (získání) důvěrných materiálů, je povinen neprodleně o této 
skutečnosti informovat Objednatele. 

5. Poskytovatel je povinen předat bez zbytečného odkladu Objednateli veškeré materiály a věci, 
které od něho či jeho jménem převzal při plnění této Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu po 
ukončení této Smlouvy. Důvěrné informace uložené v elektronické podobě je Poskytovatel 
povinen odstranit, a to nejpozději po uplynutí doby jejich povinné archivace, pokud se na něj 
tato zákonná povinnost vztahuje. 

6. Poskytovatel se zavazuje zavázat touto povinností mlčenlivosti bez zbytečného odkladu 
i všechny své pracovníky. 

7. Objednatel je oprávněn kdykoliv po dobu účinnosti této Smlouvy i po skončení její účinnosti 
uveřejnit tuto Smlouvu nebo její část i informace vztahující se k jejímu plnění, což Poskytovatel 



bere na vědomí, resp. s tím souhlasí. 

 

Článek IX. 
Kontaktní osoby 

 
Kontaktními osobami ve věci plnění dle této Smlouvy jsou (kterákoli z těchto osob): 

 
1. Za Objednatele: 

Mgr. Lucie Přinesdomová tel.: +420 272 185 756 e-mail: 
lucie.prinesdomova@sukl.cz 
Mgr. Hana Pavlíčková tel.: +420 272 185 712 e-mail: hana.pavlickova@sukl.cz  
Mgr. Monika Knobová tel.: +420 272 185 916 e-mail: monika.knobova@sukl.cz  
 

2. Za Poskytovatele: 
XXX tel.: +XXX e-mail: XXX 

 
 

Článek X. 
Výpověď a odstoupení od smlouvy 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu lze vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď 

musí být písemná a musí být prokazatelně doručena druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta činí 2 
měsíce a počíná dnem následujícím po prokazatelném doručení výpovědi druhé smluvní straně. 
V průběhu výpovědní lhůty musí být veškeré dokumenty, které při plnění této Smlouvy 
Poskytovatel od Objednatele převzal, vráceny Objednateli. Za řádné doručení výpovědi se 
považuje její doručení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kurýra, nebo její 
doručení do datové schránky druhé smluvní strany. 

2. Smluvní strana je oprávněna bez zbytečného odkladu odstoupit od této Smlouvy v případě, že 
druhá smluvní strana poruší tuto Smlouvu podstatným způsobem ve smyslu § 2002 občanského 
zákoníku. Za řádné doručení odstoupení od Smlouvy se považuje její doručení prostřednictvím 
poskytovatele poštovních služeb, kurýra, nebo její doručení do datové schránky druhé smluvní 
strany. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.  

3. V případě výpovědi Smlouvy či odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran má 
Poskytovatel nárok na úhradu skutečně a prokazatelně vynaložených nákladů spojených 
s dosavadní realizací služeb; 

4. V případě ukončení Smlouvy zůstávají i po jejím skončení v platnosti a účinnosti veškerá ujednání 
smluvních stran ohledně odpovědnosti Poskytovatele za škodu, nároku na smluvní pokutu a 
ochrany důvěrných informací. 

 

Článek XI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Postupitelnost. Poskytovatel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva a převádět povinnosti 

z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani 
částečně. 

2. Započtení. Smluvní strany se výslovně a neodvolatelně dohodly, že Poskytovatel není oprávněn 
započíst jakékoli své pohledávky za Objednatelem proti pohledávkám Objednatele za 
Poskytovatelem z této Smlouvy. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že Objednatel je 
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oprávněn započíst jakoukoli pohledávku z této Smlouvy za Poskytovatelem proti jakékoli 
pohledávce Poskytovatele za Objednatelem. 

3. Oddělitelnost. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného, 
neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních 
předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují 
upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru 
ustanovení neplatného resp. neúčinného či nevymahatelného. Pokud bude v této Smlouvě 
chybět jakékoli ustanovení, jež by jinak bylo přiměřené z hlediska úplnosti úpravy práv a 
povinností, vynaloží strany maximální úsilí k doplnění takového ustanovení do této Smlouvy. 

4. Úplnost. Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této Smlouvy,  
a nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této Smlouvy. 

5. Soudní příslušnost. Spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou budou 
řešeny příslušnými soudy České republiky. 

6. Rozhodné právo. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí českým právem. Ve všech 
případech, které neřeší ujednání obsažené v této Smlouvě, pak platí ustanovení Občanského 
zákoníku, případně dalších předpisů platného práva České republiky. 

7. Vzdání se práva. Jestliže kterákoli ze smluvních stran neuplatní své právo vyplývající z této 
Smlouvy bez zbytečného odkladu, pak takové opomenutí nezakládá vzdání se či zánik takového 
práva ani nezpůsobuje zánik jí odpovídající povinnosti. 

8. Překážky. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je 
povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně s uvedením 
předpokládané doby trvání takové skutečnosti.  

9. Změny a doplňky. Veškeré změny této Smlouvy musí být vyhotoveny písemně formou 
číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami. 

10. Zveřejnění v registru smluv. Poskytovatel bere na vědomí povinnost zveřejnit Smlouvu v registru 
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a podpisem této Smlouvy 
vyslovuje souhlas se zveřejněním všech údajů uvedených ve Smlouvě Objednatelem v registru 
smluv zřízeném uvedeným zákonem, vyjma osobních údajů. 

11. Platnost a účinnost. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma 
smluvními stranami, s výjimkou účinnosti čl. VI odst. 2 písm. b) této Smlouvy. Toto ustanovení 
nabývá účinnosti dnem vzniku každého autorského díla. 

12. Doba trvání. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 24 měsíců od data jejího 
podpisu oběma smluvními stranami.  

13. Stejnopisy. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze 
smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení. 

 
 
Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, s jejím zněním souhlasí a na důkaz pravé a 
svobodné vůli připojují níže své podpisy. 
 
 
 
 
 
V Praze dne:  V Praze dne:   



Objednatel:   Poskytovatel: 
 
 
…………………………………………           ………………………………………… 
 
PharmDr. Zdeněk Blahuta Mgr. Pavel Kuklík 
ředitel jednatel 
Státní ústav pro kontrolu léčiv KUKLIK.CZ, s.r.o. 
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