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RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY PLN NÍ 
 

(dále jen „Smlouva“) 
 

 
Smluvní strany 
 
 
Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, přísp vková organizace 
sídlo:    Horní 16, Brno 639 00 
IČO:   62157060 
Z izovatelem školy je statutární m sto Brno m stská část Brno-st ed Dominikánská 2, 601 69 
Brno 
zastoupená:   . , editelem školy, 
kontaktní osoba: . , e-mail: info@zshorni.cz 
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
OGMIO media s.r.o. 
sídlo:    Vinohradská 3216/163, 100 00 Praha 
IČO:   29227071 
DIČ:   CZ29227071 
zapsaná v obchodním rejst íku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C vložka 261975 
Zastoupená  , jednatelem 

kontaktní tel./e-mail  ,  
 
(dále jen “Dodavatel“) 
 

 

Preambule 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 

1. Dodavatel je odborníkem v oblasti Pln ní; 

2. Objednatel má zájem opakovan  objednávat Pln ní od Dodavatele; 

3. Dodavatel má zájem opakovan  poskytovat Pln ní Objednateli; 

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM ZN NÍ SMLOUVY: 
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Článek 1 
Definice pojmů 

1.1 Níže uvedené pojmy mají, nevyplývá-li ze Smlouvy nebo z jednání smluvních stran n co jiného, 
následující význam: 

1.1.1 AZ: zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve zn ní pozd jších p episů, 

1.1.2 Cena: cena za Pln ní, na které se strany dohodly způsobem popsaným ve Smlouv ; 
nebude-li dohodnuto jinak, je Cena cenou konečnou, která zahrnuje i veškeré náklady, Cena 
však nezahrnuje DPH, nestanoví-li p íslušná Objednávka jinak, 

1.1.3 Dův rné informace: informace dův rné povahy nebo p edstavující obchodní tajemství 
podle § 504 a násl. Občanského zákoníku (podrobn ji viz Článek 9 Smlouvy), 

1.1.4 SoD: jednotlivá smlouva o dílo podle Občanského zákoníku uzav ená na základ  
Objednávky, která se ídí podmínkami sjednanými ve Smlouv , 

1.1.5 Občanský zákoník: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpisů 
(budou-li p ijaty), 

1.1.6 Objednávka: písemný požadavek Objednatele, obsahující specifikaci Pln ní, 

1.1.7 Pln ní: vývojá ské služby, zejména tvorba webových stránek, správa webových stránek a 
další související služby, 

1.1.8 Smlouva: tato Smlouva včetn  všech současných i budoucích p íloh, zm n, dodatků a 
Objednávek, v aktuálním zn ní dle dohody smluvních stran, 

1.1.9 ZOOÚ: zákon č. 101/2000 Sb., o ochran  osobních údajů a o zm n  n kterých zákonů, ve 
zn ní pozd jších p edpisů. 

Článek 2 
Předm t Smlouvy 

2.1 P edm tem této Smlouvy je nastavení rámcových podmínek, za kterých bude Objednatel od 
Dodavatele odebírat Pln ní a za kterých bude toto Pln ní Dodavatel Objednateli dodávat. 

2.2 Objednatel bude za podmínek stanovených Smlouvou odebírat od Dodavatele Pln ní, které si od 
n j Objednatel objedná individuální Objednávkou. 

Článek 3 
Objednávky 

3.1 Objednávka zejména obsahuje: 

3.1.1 identifikaci Objednatele a Dodavatele, 

3.1.2 odkaz na tuto Smlouvu, 

3.1.3 číslo Objednávky a datum vystavení Objednávky, 

3.1.4 termín pln ní 

3.1.5 specifikaci Pln ní a/nebo množství objednaného času daného Pln ní, 

3.1.6 p ípadn  zvláštní podmínky či požadavky k jednotlivé Objednávce, 

3.1.7 návrh Ceny. 

3.2 Bude-li p edm tem Objednávky stejné Pln ní jako v n které p edchozí Objednávce, nemusí 
taková Objednávka obsahovat náležitosti uvedené v čl. 3.1.5 Smlouvy, bude-li obsahovat 
dostatečn  jasný odkaz na p edchozí Objednávku se stejným Pln ním. Takováto Objednávka 
může být učin na i emailem, p íp. i ústn . 
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3.3 Objednávky budou provád ny písemn . Písemnou formou se rozumí také email, bude-li z n j 
z ejmé, kdo jej odeslal a zároveň jej odešle osoba oprávn ná Objednávku učinit podle této 
Smlouvy, zejména osoba uvedená v záhlaví Smlouvy u Objednatele jako kontaktní osoba. 
Objednávka nebo její zm na může být provedena skrze informační systém užívaný Objednatelem. 

3.4 Nebude-li součástí Objednávky ujednání o termínu pln ní, je Dodavatel povinen plnit ve lhůt  
p im ené povaze a rozsahu požadavku Objednatele. P i tom se p ihlédne zejména k p edchozím 
pln ním, jestliže již n jaká prob hla. Má se za to, že lhůta je ujednána ve prosp ch Objednatele. 

3.5 Objednávka je návrhem na uzav ení SoD. 

3.6 Za bezvýhradnou akceptaci Objednávky a uzav ení SoD se považuje zejména následující právní 
jednání Dodavatele: 

3.6.1 započetí s poskytováním Pln ní, 

3.6.2 potvrzení Objednávky v jakékoliv form . 

3.7 Neobsahuje-li Objednávka Cenu, je SoD uzav ena akceptací Ceny stanovené Dodavatelem na 
základ  Objednávky Objednatelem. 

3.8 Dodavatel je požadavky Objednatele obsaženými v Objednávkách i v další komunikaci vázán. 
Dodavatel je však povinen Objednatele bez zbytečného odkladu upozornit, pokud by jeho 
požadavky a pokyny byly z jakéhokoli důvodu nevhodné, neúplné, nep esné či nedostatečné 
apod., a je povinen navrhnout Objednateli alternativní, pokud možno optimální ešení. 

Článek 4 
Dodací podmínky 

4.1 Doba pln ní - Dodavatel je povinen dodat Pln ní v den, který je uveden v Objednávce Objednatele. 
Zm na termínu dodání Pln ní je možná pouze dohodou Dodavatele a Objednatele. 

4.2 Prodlení s dodávkou Pln ní - jakékoliv prodlení s dodávkou Pln ní se považuje za podstatné 
porušení SoD a Objednatel má právo odstoupit od SoD s účinky ke dni doručení odstoupení. 

4.3 Provedení Pln ní - objednané Pln ní je dokončeno, je-li dodáno bez vad a nedod lků Objednateli 
způsobem určeným v Objednávce, jinak způsobem obvyklým pro druh Pln ní, které je p edm tem 
Objednávky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4.4 Dodavatel prohlašuje, že je mu znám informační systém užívaný Objednatelem a má veškerý 
p ístup k n mu nutný k pln ní této Smlouvy a/nebo SoD. 

4.5 Částečné pln ní - v p ípad  částečného pln ní je Objednatel oprávn n jej odmítnout. 

Článek 5 
Další práva a povinnosti Dodavatele 

5.1 Dodavatel je povinen p i pln ní této Smlouvy vždy postupovat s odbornou péčí a upozorňovat 
Objednatele na p ípadná rizika, nedostatky, hrozby, možnosti vylepšení apod. Dodavatel je 
povinen provést Pln ní osobn , nedohodnou-li se smluvní strany jinak; i v takovém p ípad  však 
musí být každý subdodavatel p edem schválen Objednatelem a Dodavatel odpovídá jako by SoD 
plnil osobn . Dodavatel je v p ípad  pln ní prost ednictvím subdodavatele povinen tohoto zavázat 
k mlčenlivosti minimáln  v rozsahu stanoveném touto Smlouvou. 

5.2 Na základ  žádosti Objednatele má Dodavatel povinnost dostavit se na vlastní náklady ke 
konzultaci nebo provád ní Pln ní na místo určené Objednatelem. 

5.3 Dodavatel je povinen být v rámci pln ní p edm tu této Smlouvy dostupný na telefonu anebo emailu 
uvedeném v záhlaví této Smlouvy nejmén  v dob  mezi 09.00 hod. a 17.00 hod., nebude-li 
Objednatel požadovat období delší. Dodavateli však vždy náleží Cena jen za skutečn  provedené 
Pln ní dle Objednávky. 
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Článek 6 
Práva a povinnosti Objednatele 

6.1 Objednatel je oprávn n kontrolovat provád ní Pln ní a dodržování kteréhokoliv z ustanovení 
Smlouvy a/nebo SoD. Dodavatel takovýto požadavek není oprávn n odmítnout, není-li v rozporu 
se Smlouvou, aplikovatelnými právními p edpisy či nejsou-li s jeho provedením spojeny 
nep im ené náklady či opat ení na stran  Dodavatele. 

Článek 7 
Cenové a platební podmínky 

7.1 Za ádn , včas dodané a skutečn  provedené Pln ní se Objednatel zavazuje zaplatit Dodavateli 
Cenu stanovenou v p íslušné Objednávce.  

7.2 Cena podle p edchozího odstavce je splatná na základ  faktury – daňového dokladu vystaveného 
Dodavatelem Objednateli bez zbytečného odkladu vždy po dokončení pln ní dle konkrétní 
Objednávky. Splatnost faktury – daňového dokladu bude 20 dní od doručení Objednateli. 

7.3 Dodavatel bude vystavovat faktury vždy po ádném ukončení a p edání Pln ní dle konkrétní 
Objednávky. Nebude-li v daném m síci p edáno žádné celé Pln ní, je Dodavatel oprávn n 
fakturovat průb žn  i jen za jeho část, nikoli však čast ji než 1x za kalendá ní m síc.  

7.4 Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zejména touto Smlouvou a zákonem č. 235/2004 
Sb., v účinném zn ní, a to i v p ípad , že Dodavatel není plátce DPH. Objednatel je oprávn n 
jakoukoli fakturu – daňový doklad vrátit Dodavateli, pokud nebude obsahovat všechny zákonné 
nebo smluvní náležitosti, nebo správnou cenu a částku na ní uvedenou neuhradit, čímž se 
Objednatel nedostává do prodlení. Dodavatel následn  za obdobných podmínek vystaví fakturu – 
daňový doklad nový. 

7.5 Dodavatel je oprávn n fakturovat pouze za ádn  vykonané a p edané Pln ní, odpovídající dohod  
smluvních stran. 

7.6 Každá platba učin ná ve prosp ch Dodavatele se považuje za uhrazenou dnem jejího odepsání z 
bankovního účtu Objednatele. 

7.7 V p ípad , že dojde k indikaci napln ní podmínek uvedených v § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z p idané hodnoty v platném zn ní, je Objednatel oprávn n zadržet daň z p idané hodnoty a 
postupovat v souladu se zákonem. 

Článek 8 
Trvání smlouvy 

8.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpov dní dobou 1 m síc. 

8.2 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, neskončí Smlouva d íve, než Dodavatel ádn  dokončí a 
p edá veškeré Pln ní, které bylo na základ  této Smlouvy Objednatelem objednáno. Jinak je 
Dodavatel povinen dokončit to a učinit alespoň takové kroky, aby nedokončením Pln ní nebo jeho 
části nevznikla Objednateli žádná újma. 

8.3 V p ípad  ukončení Smlouvy je Dodavatel zejména povinen p edat Objednateli veškerou 
dokumentaci, kterou získal nebo vytvo il p i pln ní této Smlouvy, informovat jej o stavu provád ní 
Pln ní, a kontaktovat a informovat s p edchozím souhlasem Objednatele a dle jeho pokynů 
obchodní partnery, zam stnance a jiné osoby, se kterými byl Dodavatel v souvislosti s pln ním této 
Smlouvy ve styku, že nadále již nebude poskytovat své služby Objednateli a uv domit je o nové 
kontaktní osob , vrátit veškeré p ijaté v ci, nástroje a jiné hodnoty mu p edané Objednatelem 
v souvislosti s touto Smlouvou a/nebo SoD, a učinit další úkony dle pokynů Objednatele.  
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Článek 9 
Dův rné informace 

9.1 Dodavatel potvrzuje, že všechny informace (tzn. i osobní údaje), které se p i pln ní nebo 
v souvislosti s pln ním této Smlouvy a/nebo SoD dozví, jsou dův rné povahy nebo p edstavují 
obchodní tajemství Objednatele podle § 504 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „Dův rné 
informace“). Dodavatel je o Dův rných informacích povinen zachovávat mlčenlivost. 

9.2 Za Dův rné informace jsou dle této Smlouvy považovány veškeré informace poskytnuté v dom  
či nev dom  v ústní nebo v písemné form , které souvisí s podnikáním a službami Objednatele, 
p ičemž za Dův rné informace se považují zejména, ale nejenom: 

9.2.1 informace, které mají povahu obchodního tajemství Objednatele ve smyslu ustanovení § 504 
Občanského zákoníku; 

9.2.2 informace o právech duševního vlastnictví Objednatele včetn  probíhajících ízení a ízení 
v p ípravné fázi týkajících se práv duševního vlastnictví; 

9.2.3 informace o marketingové, obchodní, produktové anebo podnikatelské strategii Objednatele;  

9.2.4 ekonomické údaje Objednatele obsahující zejména jeho finanční plány, ekonomické 
výsledky, rentability, rozpočty, finanční výkazy, účetní výkazy apod.; 

9.2.5 obchodní plány a strategie Objednatele; 

9.2.6 kontaktní nebo osobní údaje a jiné informace (včetn  informací, které jsou svou povahou, 
p edm tem a/nebo obsahem blízké informacím specifikovaným výše v čl. 9.2.1 až 9.2.5 této 
Smlouvy) včetn  databází tyto obsahující, o klientech, obchodních partnerech anebo 
zam stnancích Objednatele. 

9.3 Povinnost zachovávat mlčenlivost dle tohoto článku Smlouvy znamená zejména povinnost zdržet 
se jakéhokoli jednání, kterým by Dův rné informace byly jakoukoliv formou sd leny nebo 
zp ístupn ny t etí osob  nebo by byly Dův rné informace využity v rozporu s jejich účelem pro 
vlastní pot eby nebo pot eby t etí osoby anebo by bylo umožn no t etí osob  jakékoliv využití 
t chto Dův rných informací, s výjimkou poskytování Dův rných informací t etím osobám, které 
jsou nezbytné pro výkon činnosti Dodavatele. 

9.4 Povinnost Dodavatele chránit Dův rné informace dle tohoto článku se nevztahuje na p ípady, kdy: 

9.4.1 informace jsou ve ejn  p ístupné nebo známé v dob  jejich užití nebo zp ístupn ní, pokud 
jejich ve ejná p ístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné či smluvní 
povinnosti,  

9.4.2 povinnost zp ístupnit Dův rné informace vyplývá ze zákona nebo jiného právního p edpisu 
nebo z pravomocného rozhodnutí soudu, rozhodčího orgánu či správního orgánu; 

9.4.3 Objednatel ud lí p edchozí souhlas se zp ístupn ním Dův rných informací; nebo 

9.5 Dodavatel se zavazuje dodržovat závazky plynoucí z tohoto článku Smlouvy bez časového 
omezení i po zániku Smlouvy a/nebo SoD. 

 

Článek 10 
Zpracování osobních údajů 

10.1 Bude-li to pro pln ní p edm tu této Smlouvy nezbytné, pov uje Objednatel jako správce osobních 
údajů ve smyslu ZOOÚ Dodavatele jako zpracovatele ke zpracování osobních údajů za účelem 
dodání Pln ní.  

10.2 Dodavatel prohlašuje, že je oprávn n zpracovávat osobní údaje výlučn  v rozsahu nutném pro 
stanovený účel uvedený v p edchozím článku. Dodávané osobní údaje jsou p esné, pravdivé, 
ov ené, aktuální. V p ípad , že se Objednatel dozví v rohodným způsobem, že data neodpovídají 
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výše uvedenému požadavku, informuje o tomto Dodavatele a oznámí mu, jakým způsobem má 
tato data opravit, p ípadn  jej požádá o jejich likvidaci. 

10.3 Dodavatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu se ZOOÚ.  

10.4 Dodavatel se zavazuje, že ve smyslu § 6 a 13 ZOOÚ p ijme p i zpracování osobních údajů taková 
technická a organizační opat ení, aby nemohlo dojít k neoprávn nému nebo nahodilému p ístupu 
k nim, k jejich zm n , zničení či ztrát , neoprávn ným p enosům, úniku, jejich jinému 
neoprávn nému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití.  

10.5 Dodavatel je oprávn n zpracovávat osobní údaje pouze do doby, než pomine účel, pro který osobní 
údaje zpracovává. Rozhodným okamžikem je zejména jeden m síc po konci účinnosti Smlouvy. 
Po ukončení zpracování osobních údajů je Dodavatel povinen veškeré osobní údaje p edat 
Objednateli nebo je na základ  jeho pokynu zlikvidovat ve smyslu ustanovení § 4 písm. i) ZOOÚ. 

10.6 Zpracovatel se zavazuje ve smyslu § 15 ZOOÚ k dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, 
o kterých se v rámci pln ní této Smlouvy dozví, a to zejména povinnosti zachovávat mlčenlivost o 
osobních údajích osob zanesených v systému a o bezpečnostních opat eních, jejichž zve ejn ní 
by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.  

Článek 11 
Odstoupení od Smlouvy 

11.1 Smluvní strana je oprávn na od Smlouvy odstoupit pouze v p ípad , že druhá smluvní strana 
poruší Smlouvu závažným způsobem. Odstoupení od smlouvy je účinné jeho doručením druhé 
smluvní stran . 

11.2 Za závažné porušení Smlouvy se zejména považuje: 

11.2.1 bude-li Dodavatel v úpadku; 

11.2.2 porušení čl. 9.3 nebo ustanovení označeného jako Článek 10 Smlouvy; 

Článek 12 
Autorská práva 

12.1 Je-li p edm tem Pln ní vytvo ení nebo úprava počítačového programu nebo jeho části, nebo jiného 
díla, činí smluvní strany nesporným, že majetková autorská práva k takovému dílu vykonává svým 
jménem a na svůj účet Objednatel podle ust. § 58 odst. 1 AZ, neboť takové dílo je vytvo ené na 
objednávku Objednatele ve smyslu ust § 58 odst. 7 AZ a považuje se tedy za zam stnanecké dílo. 
Dodavatel dává souhlas k neomezenému postoupení práva výkonu majetkových autorských práv 
na kterékoliv t etí osoby, včetn  dalšího postoupení t mito osobami. 

12.2 Ukáže-li se ustanovení čl. 12.1 této Smlouvy jako neplatné nebo neúčinné (odkládací podmínka), 
ud luje Dodavatel Objednateli k danému dílu výhradní územn  neomezenou licenci pro celou dobu 
trvání majetkových autorských práv k takovému dílu pro všechny způsoby užití. Objednatel má 
právo v rámci licence ud lit neomezené množství podlicencí. Objednatel nebo kterýkoliv držitel 
licence má právo licenci neomezen  postoupit kterékoliv t etí osob , k čemuž Dodavatel dává 
souhlas.  

12.3 Je-li p edm tem Pln ní vytvo ení grafického či jiného díla, než jak je popsáno v čl. 12.1 Smlouvy, 
platí, že takové dílo je rovn ž dílem na objednávku podle ust. § 61 AZ. Jinak platí, že Dodavatel 
poskytuje k takovému dílu výhradní územn  neomezenou licenci pro celou dobu trvání 
majetkových autorských práv v takovému dílu pro všechny způsoby užití. Objednatel má právo 
v rámci licence ud lit neomezené množství podlicencí. Objednatel nebo kterýkoliv držitel licence 
má právo licenci neomezen  postoupit kterékoliv t etí osob , k čemuž Dodavatel dává souhlas.  

12.4 Je-li p edm tem Pln ní vytvo ení databáze, ujednávají smluvní strany, že takovou databázi 
Dodavatel po ídí z podn tu Objednatele a po izovatelem databáze ve smyslu ust. § 89 AZ je vždy 
Objednatel. Ukáže-li se z jakéhokoliv důvodu ustanovení p edchozí v ty jako neplatné a/nebo 
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neúčinné, p evádí Dodavatel na Objednatele bezúplatn  zvláštní práva po izovatele databáze ke 
každé databázi vytvo ené v rámci Pln ní. Je-li databáze autorským dílem a tedy p edm tem 
autorskoprávní ochrany, použijí se ustanovení p edchozích článků obdobn .  

12.5 Je-li Pln ní nebo jeho část poskytována subdodavatelem, má Dodavatel povinnost zajistit, aby 
Objednatel nabyl veškerá práva podle tohoto článku, jako kdyby Pln ní poskytoval sám Dodavatel. 

12.6 Dodavatel prohlašuje, že nepoužije p i Pln ní žádnou programovou knihovnu a/nebo část 
zdrojového kódu a/nebo jiné autorské dílo, k n muž Dodavatel nedisponuje p íslušnými licencemi, 
nedohodnou-li se smluvní strany výslovn  jinak. Dodavatel je povinen Objednatele informovat o 
všech programových knihovnách, které v rámci Pln ní užil. Objednatel má právo užití konkrétních 
programových knihoven odmítnout, v takovém p ípad  je Dodavatel nemá právo užít v rámci 
Pln ní, resp. Pln ní s nimi spojit. Dodavatel bere na v domí, že Objednatel bude užívat výsledek 
Pln ní pro komerční účely.   

12.7 Dodavatel tímto dává svůj souhlas s uve ejn ním díla Objednatelem i jím určenou osobou, a to i 
bez uvedení jména Objednatele, resp. s uvedením jiného jména, a dále ud luje souhlas 
Objednateli i jakékoli jím určené osob  s tím, aby Pln ní, resp. jeho výsledek, bylo jakkoli m n no, 
za azováno do jiného díla apod. Dále Dodavatel souhlasí s tím, aby veškeré souhlasy v celém 
tomto rozsah ud lil i další osob (ám) bez omezení a t mto umožnil stejný souhlas ud lovat dále. 

12.8 Dodavatel se tímto zavazuje na výzvu Objednatele poskytnout veškeré souhlasy k Pln ní 
požadované Objednatelem vyplývající z osobnostních autorských práv Dodavatele k Pln ní. 

12.9 Je-li Pln ní nebo jeho část p edm tem duševního vlastnictví, nikoli však autorským dílem nebo 
databází, zavazuje se Dodavatel Objednateli p evést všechna práva duševního vlastnictví ke dni 
p edání takového výstupu s tím, aby mu byla zároveň p edána, postoupena nebo jiným způsobem 
p evedena všechna práva a oprávn ní k maximální možné dispozici s t mito právy duševního 
vlastnictví, včetn  jejich dalšího zcizování. Bude-li to možné, musí být tato práva vždy p evedena 
výhradním způsobem s neomezeným časovým a územním rozsahem.  

 

Článek 13 
Záv rečná ustanovení 

13.1 Obecná komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat telefonicky nebo elektronickou poštou 
výhradn  mezi ve Smlouv  určenými kontaktními osobami, není-li ve Smlouv  uvedeno nebo 
smluvními stranami dohodnuto jinak. Způsob komunikace může být dohodnut odlišn  pro každou 
jednotlivou Objednávku. 

13.2 Pro komunikaci pomocí elektronické pošty se použijí emailové adresy uvedené v záhlaví Smlouvy, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Není-li n která shora uvedená adresa funkční nebo je-li 
p epln ná, lze záležitosti, které mohou být podle Smlouvy vy ízeny pomocí elektronické pošty, 
vy ídit faxem nebo v písemné podob . 

13.3 Listinné zásilky zaslané jednou smluvní stranou druhé smluvní stran  se považují za doručené 
dnem jejich faktického doručení druhé smluvní stran , nebo v p ípad , že druhá smluvní strana 
není zastižena z jakéhokoli důvodu nebo se p est hovala, či na adrese uvedené ve Smlouv  
nesídlí nebo se nezdržuje apod., uplynutím deseti dní od doby, kdy byla zásilka uložena u 
provozovatele poštovních služeb nebo jiného doručovatele. 

13.4 Je-li nebo stane-li se jakékoliv ustanovení této Smlouvy neplatným, odporovatelným nebo 
nevynutitelným, nebude toto mít vliv na platnost a vynutitelnost dalších ustanovení Smlouvy, lze-li 
toto ustanovení odd lit od Smlouvy jako celku. Smluvní strany se zavazují, že vyvinou maximální 
úsilí k nahrazení chybného ustanovení bezchybným, kdy takovéto nové ustanovení bude svým 
obsahem a účinkem co nejvíce podobné neplatnému, odporovatelnému nebo nevynutitelnému 
ustanovení. 
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13.5 Žádná smluvní strana není oprávn na bez p edchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany 
p evád t jakákoliv svá práva nebo závazky vyplývající pro ni z této Smlouvy na t etí osoby. 

13.6 Dodavatel není oprávn n jednostrann  započítat pohledávky a závazky plynoucí z dodávek Pln ní. 

13.7 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu ob ma smluvními stranami. 

13.8 Tuto Smlouvu lze m nit či doplňovat pouze formou písemných očíslovaných dodatků podepsaných 
ob ma smluvními stranami, není-li ve Smlouv  stanoveno jinak. 

13.9 Vztahy vyplývající z této Smlouvy se ídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem.   

13.10 Tato Smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, 
z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom.  

13.11 Smlouva byla Smluvními stranami sepsána po vzájemné dohod  na základ  jejich pravé a 
svobodné vůle, na důkaz čehož p ipojují níže své podpisy. 

 
 
 

V Brn  dne 26. 11. 2018 
 
 
 

______________________________ 
. , 

editel školy 
jako Objednatel 

 

V Brn  dne ____________ 
 
 
 

_____________________________ 
OGMIO media s.r.o. 

, jednatel 
jako Dodavatel 

 
  

 
 


