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ČlánEk Il.
fředmět Srnlouvy

3. !' řÍudnrĚIern lét$ *'r}l{'rť}!' jt eávrtzrtrr F$5kylo!'etŠle F$ckytÍlottl rrfueťnatcli slulby řildnč" ýč$$ .l \' tlohgdn$t8 hmlilě sluŽby-
spetiflkol'ané l'Čl' 1.2. t*tu $rnlr:ur.y (drtle jen .'SluŽb.r"}.

|}fuiinrčlem $mlouv;' .ie rovnčž z'ól'areh objerjn*telr r:rplntit prrslyrrvaleli xr posk1,tortateleltr řrld*ě paskytnuté o objednatelcm
přcveatÉ $lužby qidrtan{'u cť.ltl.

?.t. SpetiÍihrte ShrŽelrl

Podpora' spr$vt' irdrninistr*c*, intcgrate a rorvoj s1,stÉmu \ťalllitr*ct Suite 6.5, zejména:
- znrěna konligvrac* xystému porllr: nově vznikli'ch potfulr
- arJntini*tracc tržitattltl. tt*5t*vt'tv{lrl a konlrtrl* přísnrptr.ých clprtlvnĚní
- spr&va a rozvr:.i lin*rrŮnťch inslrunl*ntů
- změny dml tickeiů
- liorrfigurtce reportů
- naxtay*yňni a podpora v1trž'u6n1 ngl'ých ntorÍltlŮ s5stémil

ůdlž}ir n vytvořenÍ nových skript{r nad systérneln {SQL a Perl progrartrovňnl)

",& 
- pravidclná a j*dnortizovó školení bě}n1th uŽil.at*lů
- prr}hčŽnd $holenl lunkčnfch BíJministrstorŮ
- ře*e*i pntiřJ Y pťsv{'Žu
_ ktxnunikace s dotJnratelttl s!$lérn$ při řtšenl prltiÍi
- knmunikgct s kont*výnti uŽivitlcli tlhlednč ror'lojesysté*tu
ko*ttnikaet a stručitrnosl s datntr*rov!'rrli n LjNlX ndnrinislrálory*

- ron rt'i integračnich r,az'e b nB $},sté$y B*ut*rs ir plutclrní rvstĚm (leské nsrodní bmky
- an*lýz"v verz_e ? * podpora příprav1 inrplelntntočníhtr ntigraťniho proicktu
- spttlupráct na pfipr"avě pracovních posiupti uŽir"gte lťr r},st*nru

Čl*ntt* ttl'
Zpťrsob poskytnut{ liluŽelr

}.l. Kanlett$iostrbi't}prilvnčIréj*dnntet*niluvnístrenyvstruvi*lostisposk1.tnut{ntSlužcbjsouuved*nyv{l.t'tčtoSmloury.

3'}. Poshytovttcl jc pÍi push-rttrvánÍ služ.elr puvinen p$slup$Ťat š oúborn$u péčí' porJlr s$ch nejlepších znalostí a schopnosti.
přič*mŽ je přl s_"** činnosti ptrvin*n sledovat s r.hránil oprár,nčné zájrn;* ob'jrdnalsle a posfupoval y strtrltdu s j*ho polqtry.

3.3' Pus}iytrvatulicptrvinenpostupŮYlrldl*člrinku 3'3 Snllrruv5'r,ro:$ilhtt. httry r'yplývá ztéto Snrl*ttvy n zustanoveni $ 556
obchodnÍho r_ťrkon Íhu.

3.{. Pro účel1.tdto sntl*uvy se oprár'rrční pro Poskyrovatelc v5"plývajícl l rtgtaneir.sni $ 55? obchatÍnÍh$ rÁk$niliu vytuČuje.

3'5. Z$vartk l)esibilíty * p$sk}toYalťl xu zavaeuje" Žc budr: s průhĚhu rlorlůl'ky ocbaltn v rúmci přednrětu smlouq. a lgrmínu dod{v}y
reilEsvat n* poŽadlvki' r.adcl*tcl* na přtpadntru *pravu tmlouty íonnou dodntku. Přípnrlné urgvřeni dod*tkrr však ncsmÍ být
\'ro*poruse arikon*nt{. l]?/lOCI{iSh.,oveře'in1ighr:rkrlxkťr(h'r'crnčni pnzdŮjšichpředpisů.

Čl*noh lY.
'l'*rrníny * mÍslo poskytování slulett

4'l. }osk5,tovattljepovinenposltytcrvttÍilrrŽbypodobuplalnosti srnlirtrvynelrorjot1ťerpániíinančnl*hprtrstřetlkŮuveitenýchvčtdnku
V snlnuvy. smluvrrí strany se dahodnou na pťitonrnusti v sidlc o$*dnatele n* mlsic dopředrr po dobu platnosti této smlouvy.

'l.l. Pokud olr.ierlrto*l trplatní pístnrný nirrok na odstrančni rad posk1'tnutých SluŽcb, zavaauje sČ poskytovÚlČl tyto vndy bszplatnč
otjšlrrlfiit tre,z rbyt*čného odkladu. ndportlůji tŠa}t do 5 pr*ravnich dnů.

't.3. Služlry jsr":u po$h}tt}viiny r. sídle ob'iedrrttele'

Čltrrek t'.
Celkovs sČtllt z& poskytnutí služeb' pl*tební pcdmínky

5. l.Smlrrvni slťirny sť dohodl1'', ře r.* služ[r1,fádnč pusk1'tnuté u pťclzatť *bjednatetem poslr této $rnlouvy objednotel ,raplatt
posk"r't*vntcli l3 000 Kr-'bgil oP}{ zn knŽdý den posk1,tnutých sluř'ctr^
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5"!. ťglkovsdohlrdnutá srnluvnl ctna z& přednrĚt p}néni z"acelé rrb<lollí rrv&ní smlortv.Y činí nra'\'im*lnč:
b*x DPI"I l 93i c$0'- Kč' slav;' {jfl}enrnllioxJŮťčtŠťtl^řicstdYa1isjc),
f)Pl{ vc výši t01'ir Jss {{l0-- 3{č' 'i;krr,y ťtřisrnosmdesátŠesttis|qůt}Ťi$t8}.
vČgn* DPt| ? 3lfi ,'CI$.- Kč. sltlv.v {tlvumilirrrryřista*snrn*ctrisicčtyřista)"

5.3" ťena dlla ur'eden& r, ndstavci 2. lohnto člárrku hudc lrmz-enn podle *kutečnť rr*tprncovaných dnrl zn upl5.nulý kalendlfni rnčsic.

5.{' V příprdč. Ž* béhtrn platnosti snrlouw tlojdc k* zmťnč sa:lry l)}'l"l {v deb8 podpisu 209ro}. aŮst$n* r:ena ber ĎPH beec x$Ény a
upra}'tna hude cenn vČetnř DFt.l'

5's- uhrarla bude provcdr:na prr tinální nkccpt*c:i ng *{klatlI dftňo!'éh$ dok}adu (ťaktury} vystal.en€ho poskytovet*lem a doloŽenéhc
soupisenr praci n *usnvou nirtrČnr:sti. Sotpis pract rnusi lrýt před v1,fuktrrravťrnini př*denr odxruhlastn objetlnattlgm'

5'ó' Tgt$ tl*hodnutá celkor'á ccna uvedetr& r.e. smlrlur.ě_j* sjcrlnána dohodou smluvni{:h *(ran p$dlc zókonu ť..526/1990 sb', o cená$h, ve
a}ůní por^dčjálth pťsr{prsů a jc cenou koneťnott a n*přtkrtrčitclnau, která mhrnr1jc vďierČ náklady spojend s rcalizaei předmětu
sntlouvy. tan' Že rxhrnu.ir; vr'*kcrd r'ýlrrhy" výdaje a ndklady vzniklé poskytrrvateli risouvislirsti * poskyrnutim strrtcb.

5.7. Fai{ura {darŤorý drrklad} l3stovenÉ po*kytovalel*nt, musí ctbsthervtr nflÚlilÓsti dl* $ ?8" odstaYec 2. zákona Č" 23j1Ž0Ď4 sb., o dani
z přidan{ lrudnoty. v* Enéír p0?rtějŠlch přxlpi*ťr. n nálsž.itŮsti obchodn{ listiny vc srnyslu ustanoven{ $ l3a obchodníbo zái<oníku,
gvÍdcnčni číslo Smlour1' a dále qtisleni alllňšť ctn}' bcz Dl)l''l. zvláŠt'cen1's nPH a c*iko"ou ťakturor,ňou Ó&ttku včetně DPÍ1.

S'5. snrluvni slÍlrn}' sť tlohotlly nn lhi}tč spÍoLntrsii ?t kďendůinlch dnů rrrlc rjnr; t'ltlruť$ttí ř-aktury objcdnntcli. Ctna $č povaŽujc u8
ulrrazr:ttelu nknrn*ikenr odepsóni pťednl*tné Ůástk1,z ů{tu rrbjcdrratele.

5's. Qb'i*dnatel nebude poskytovnt posk1'tovnteli jakÉkr"rtil' zAlohy n* ůhradu c*lkrrvd ccny z_a poshylnulé sltlžby nebo jeho (ásti.

s.7. Objednme lje oprúv*én pťtd uplynu{irn lhr}t1' splatnoui trátíl bcÍ e*pltcení ťnkturu. kter{ ne*bsahujc .stan*rvenú nálržjÍssti
n*ho btldnu-li tyto ridnje ur'ed*n3' ch-t,bnč. Poek-Yio!.fltťl it povinen p*tlle povutry ntsprár.no:rti ťnkiuru opravit nřb$ novč
vyhotrrvit. V tlkrrvÉnr připnrlú neni obiedwt1:l v prod|eni s* spletno*tí; nová lht}ttr splatn*sti poČin$ b€žet movu od
npdtovtléhrr doruťanÍ ndlg.iitů itnplnsnd či crprnr.cn{ litlttttry'

5'8' řřÍlahou lhktury. (dar}rrvdho riokladu) nrrrsl b$ kopie Protokoltt a přcr,ztti slul*lr a liou3tis prací s řasovou niiroČnosti'

Článek Vl.
Kontroln poskytování 5lužeb

ó" l' Kontrola průhéhu posk1tntrirrl $luŽeh bude r.ykolávána dle ptrtřeb.y objŮdl}{tele.

Čllinek YtI.
odpovědnost aa *kodu

7.l. Fosli1'tovatetoďpovídátaporuŠenlpovinrrr:stf vyplývrrjlcich tc Snlouvy il je povinffi nahradit Škodu t{rrr vzniklouobj*dnateti.
Poskyt$vatcl ra Šktrdu nwdpovídá porrzc- pohud prokóŽc. žc vz."nik škody tryl zpúsobsn okolnosfrni vyluČujlcírni o<tpovčrlnost' Za
okolnost v),lučujíci o<lpor,ědnosr s* prrr ůče}5'tŮto S$lsuvy povaŽtrje:

l v1*Ši n:cc' jak'ie tlgt"rnor.ňna r. ťlsnku ?.}. tčttr Smlnuv1.;
r překr!ř'ha dsŤj*$ranit 1'uli!_ $ ]74 nťbŮ $ 375 obcllodrríhrr z&ktnlku;
l prorll*ni objednnele' nČkoliv byl objcdrrotel nn ttr"rsledky prodleirí posky|ovatelsm prakszatelnč uprreoměn;
. vyuŽili inťormact, tlokumtnttr nsb$.iinr{ nrovitť věei. ktcrou objsdnatel pŤedal poskytovat*ti. pokud posk1rovarel

upoznrnil objednat*le ne $loŽn$sl vr*iku š}totly ri snuvisÍosti *j*jieh v-vužitim a objednatel najq|i*h využití i přcs
upozornční trval;

r dodrř.t:nim rrelhodných pok1Trťr objcdnatcle" pokud pos\'rnr,*tel objednotele ng ntvhodnost jčho pokynfiupozomil
a obiednate l na jcjich rlotlrŽeni i ples rrpozornčnj tn"n[.

7't' Yy*ší nccí se pro úČely Srnlouv1' razulni u<lílost vylučqjíci otlpor.čclnust ptrdle u'stanor,cni $ 3?,t odst. l obchodnilro
r-*korríku' a lo při splnční \'Šcch tčchtŮ pfedpok}adŮ:

r událost neslitl$nš7jd\lisle nil r.ůli p*vinnéstrany a hránijí ve splnčnijcji povinnosti; *
r nslle ro}umnř předpokl*rlat. ž* by povinrr{ $traile luto BfukáÍ.ktt nebtlj$jÍ následky odvratila nebo překonala; a
r nr:lže rozunrně přerlpok|ldat" Ž* v tlobů podpisu Smlour,'v povinná sfran* vrnik tÉla událo$ti přrldvidala'
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Člrintk YIt!.
Prrívn d gšttnilro vlastnictvi

Poskytovttel $ř rélwrljq' Že při posk1'rrrr"ani Sluteb nřpŘfltši práva ťetich o.\ob, krČřó l$rrrttt qrsrrbrlrn ma}ruu pl1'*out z práv k
rluŠevnimu vlastnitlvi, zejnrenn i Fř*}'řl autorxkťhn a práv prrinrysllivého vtilstni$tví' Zn připadn{ poruŠenl léta povirrnosti jt lsči
takr:výrrr třčr íilr osobáln ndpovčdný výh raďně poskylotatel.

Budc-li vj'sl*d}igrn nĚbs saučÁsti Přcdmčtu dila r.jtvor' který jc přťtlřÍrčtstn pÉv autonkých' prÉt souvjsejlclch s próvent euis$kým
či přednrět*rtr práv poÍir*vofel* k jírrr p$řii{efi* dglab*zí (dálc pro ú{cl1, taholo člfurku sotrhrrrnč jen 

',Předrrrěty 
ocírrany podlc

uut*rslcdho rákona-')' nxpř^ núvrh r)i proiekt- $oftrvor$r'd dllo. rlÍlo gralické, dílo lilcr{rní' aj'. dnenr ptcd6nl dlla objedrtateli naléri no
dtlbtr tn'fuii práva k l}ředrr'rčt*nr crelrrarry pod|* *rttorského ejkona' rč.'p' ne dobu ochruny" a pro *1grn| **léhrr svčta včctně Čcské
republiky. rýradni prrivo k ttlití (échtn PřĚrlrrétú rrclrťany' dlc rutor'sk{ho z'{konl' zholoYitcl lcplrr smlonvou posky'tujc objednateli
ur'ctjtnó výbradní prár'tr k užitl Ptednrčtrl trchrnny potlle auttr'*kdho r_ikrrua. n tr;r ke splnčn{ účelu tÉtn surliiur.y * v sorilndul nl" a tu
n* eeltru dŮbu trvánÍ mnjtllk*vých $Utqrí$lr,i[h prtv * pro t'Š*chny z4ťrsoby aŽitl' Qprávněnl k uŽití Přtdmčaú ochrany potll*
tutclr*kdho eákona mŮžc obj*dnat*l t rámci sl'ých uživaeieh práv nalry|1:'clt tlle lr:hrrto člÁnku drilg poskytnout tŤs$'ť' o$bbám
(fornrr:rr podliecnec i poslrrup*n{}. a ttr i bee souhlasu dlotrrvitele' [J$}'rnsve*i $ 558 obchodního zgkoní}.u s* nepouřije.

Článek lX.
Součinnost n vzsj*mn$ konunikate

9. l . Šnrhlvrri slr$ny Šť z$VÍ|řtrji vzrtjenrnč spoluprilcovlt a poskytovat si r.cŠk*rÉ infirrnrac* potÍebnÓ pr* řádnl plnr}nÍ svých závazků'

9.2. ottjcdl:ntel je povintn 2ájiŠtil. Ži: ítrť} p$lř€by sŮučinnosli dte této Smlouvy vyčlenl odborně.kvatiťikovwté osoby {osoby
odpovÍtlajícÍ aa činnosti touvis*jiei s př*dmů{ŮÍ& zakázk;'" dle úloh zndanJ'clr nadřl:'en1itn prrrcrlvniktrn} rr umofuí jcjich přímou
plynulou kornunikaci s tymcrn Pos\'tovrtele.

9.3. Zprisob krrmunikstc. dokunrsntacg k vypořariáni jcdnotlivj'ch liroktl korrzultaeí a dotry regkci nn poŽur:tavky 0bjednatcle budou
navrŽeny l}oskyovattlcm v pn'ni tEai a.iitko rsvaz_nrl s$llčÍsl plnčl}í t součinmsti otisouhlssen kontaktnÍ osobou lbjednattle.

9.4. Ůbjectnatel zajistí pracor.ni ptrdnrinky pro l}osk1.tor.atelq v slr{lo 0trjetlnatcIe: žit]lg, stŮl. p:Číiač, š*nrail' telelbn prn intemí linky'
přl.síup-v do potř*tlných sysl*mťt.

Č}*nelt x.
Snlrrvní pokrrta, otlstouptni od 5nllouvy

l0'l.v- pŤipadů il*d$drž"Blli dobric|nut}ich t*rttllnu po$k}'tlluli SluŽ"ct'r potllr: čl. {'l. řúttl $ntlouv-y nebo r* 3ři3adě prodlcnÍ s odstraněnlm
yaddltčIánkx 4.2- tÉtc Smlnuv1' je pqsk!{$Vňtel pavin*n uhr*dit ob'iďnrlteli smluvní pokulu vc výŠi t),t)S% xcelkov*ceny
přct|nrůtu télo sÍI}louly )\a knŽdý i *ttptlč*tý pr*errr,lri den prtrdltni'

l0.?.V přlpadč prodleni st l*placerritn fnktury jc rrbjerlnritel ptlr.inen uhradit potk1tovgteli úrok r" prtrdlení ve výsi 0.05 % e
ísklurovené ccn1'zn každý i započnt1i den prodlerrl.

l0.3.Smluvní pokuta a ťrrok z prndlerti.isou splntrrc do }il halqn.t&Íníclt ilnů odr: dne jujich vyůčtoválrl'

}il.,{"Zaplac*nirn snllttvní p$su$, rreiro itruhu x prodleni nEní dutťerr nrirok surtuvnlgh stran na náhradu š*ody anÍ povinnos
pr;stytrtr,*tele íťrtlnĚ dokrr*čit rJ l lrt'

}0.5.0bj*dnatrl j* oprňvrrěn od Snrlor^rv1' rrdstcrrrpit, {t lo i ůfutČčné, v připrrdů putlsttltnťlro poruscni sml*vní ll€bo uákonné
povinnosti poskytoYetťlem. zir podstattls poruše ni snrluvni porinnosti Foskylovttlelťm .*e povnáuje zejmÉna:

r prodleni x zahňj*nínr poskytovún{ Služch o vÍce neŽ 5 kalendářnich dnr} z dŮvodri spočívajicich výlučně n{ streně
pnskytovnrele;

r v&sn{ nc$dstrlrnŮni vnd Služtb. pokod tryl n{rtrk nt qrdstrnn{ní vnd dila ř*dnč uplatnčn a to v souladu s ťtánku
.l'3. této Snrlouv;-'

l0'ó.(}bietlnattl je dált opriiv*tln irrl Smlcuvy odstoupit vpripadů' žc i_Ůči majetku postiytrrvatclc prr:lrlhá insolvtnčn{ }Ízcní.v
nčur! by'lo r'yd*no rtrrhadnuti o upadku {nťb$ i Y případů. Žt insolvcnčni B{vrh byl earnÍtnut proto, Eť merjetek neptlstaČuje k Ůhradč
nákladr'i insulvenr:niho ŤiecnÍ. l{or.'nčž pak v připadd ktly poskytovatcl vstoupl do likvidace.

l0.?'Poskyovateljeoprrir'nčnod $rr:ltluv1'utlstoupit vpřipadč' Že tlb'|erlnatcl budr: vprodlenl xúhradou svých perrě*itýuhz{vaxků
vyplyitaj{cich e tťto šmlouvy po tlon-u delŠi n*Ž ]0 kalwdáfuich dnŮ.

t0'8.L'jči$k-\'kařri{ho odslouptní *iJ $nrlotrv_v n$$lňvs-|i okttmŽiken: rlorurieni pÍscntn{ho projer'u lů'le urt'rtoupit od této $mlausy druh*
sml$!'lii slťsnč" (fdstsupcni orl Strtlour_-r'se nedotýkri n*rnku na nťrhradu {kotl1, l'anikl* potu$ni*t Snrlnuvy.

l 0'9 ' Každa rc snr ltrl'ních strirn jc trprilr nětta stttlrtttl'u piscrrtné r l por'ůdťt bcz trrJání d ů vottu. V1'povčdní lhůtfl Č iní l mčsÍc a počiná běŽct
prvlm dnonr kalmdářniho mčsícc n*sledu.iitih* po nrčsíci. r n{.nrž byla ;riscmnli výpovšd"doručena dr:rhé smluynl strnně' $n'rluvnl
Yztřh lzi:1 tÉ2 UknnčiÍ dohodou obou str.rn_



*tSneH Xt.
Ochrnnl inťorn"l*eí

l l ' l . (}bé smlumí strany berrru n* vĚrlonri. že originňi prr*lepsxné smlouvy buds v gl*klrřtrie1é pcrtloltč r-rreťejnčn na int*rneto,lých
stninkích Minist*rstr.a financí na dobu nturčitou^

l l 'i- 0bů smlurni stran} 5'ť ear'axuji ttrlrlovat v lains:ili a nrzpf istupnit třetin $s$běm drivémé infomrace {iak jsou vynr*zcny niŽ*),
Pnvinnosl p0$kyt$vnt inťtrrnrace podle ri{kon* {' l0úll999 $b". o *votrodné.nr přlsl'upu k inf*rrnncÍm, vE z**ní pordějšlgh
předpisŮ neit i !ínťrr ust i$.n nYr:$ ln'l ť't''t{šr1s.

l l '.1' Zt d{rvřrn* ixÍbfÍ}lĚt}c sť p*va!žu'ii vr:dkr:rÓ náslsJujicí inť$trnacs:
- vešk*É inťonnact poskytnulé Obiednatclenr zhotovir€li v souvisl<lsti s loul$ smlouvou;
- itrforrlace. ns kt*ťá sB vzlahrlje aákon*rtr ul<'rlen* povinnust mtčrnlivosti objednatele;
- vcškerri další infonnaug. které budou objednatelen či Zlrnlovitel*rn rrrrr*ťi:ny juko rlťrvčm{ ve snrytlu ustanoven{ $ } 52
ráiir:no Č" l37ť2il0s sb., t r,eťc'iných z;rkó*ltách. vt )...'1č|ll poz".r!čiši*h př*r}pitťr"

l l '4' Povinttr.rst utrclrovái lrt nrlťerrlil'r'lst ut eiiená v toltll$ čklrtlu s{: nevr{alru jt nrr infurmacc:
- hterdjsuu nebo st stanou r'šctrlrecnč n teřc^irlč přistupnýrrri jinlr!. nt:Ž poru}trtlnr právních p$vinn$stí i|ť gtnrny zhotoyiiclš,
' u nicltž j* Zhttttlvitull srht:}ren prokrlr;rt, že nlu lryly znártr-y ir bf lv :nu voln* k tlisporici .je*tč ple d pfijctÍnr těchto irlťormacl qd
Otrjednnte le,
- ktrrd budou Zhotovitcli po uzavření tÉto snrlour1r sd*leny trel r$\'eŽku nrlťen|ivosti lřeli stŘngu,jež rovnťř npnl vg velďl{r k
nim níjak v&řáná'
- icjiclrž sdčleni su v1'Žnduje ze ziikona_

l l.5' DŮv*tud int'omrucg rohrrruii rovltčž velherd inÍr:rntuc* zishirn{ náhottnť ntbo bez včrlorrri ŮbjeiJnalele a rlňle vtšk*É inťorrnlge
xlskarr{ *d j.rktlkoliy třclÍ st.&l}y' kteÍL{.\Ě týkaji 0h.iednatelr: čí plnůrrÍ ldÍo srrrlrruvy'

l l.s' Snrluvni slrany sc rirvsruií. Žc ntzpťístrrpnÍ.iak{kuliv třttí crsotrč důl*rnš inÍorntacc drxhé *trany trezjsjího souhl*su, * {o v
jn!ůkolir' ťormŮ. u Ž* podniknou r'š'echny nezb1'tné kroky k zlrbsŽp{rcl:ni těcht$ infslrmaci. zh$Í(}Yi{čl jc prrvincn aab*zpcčit
w$keré drivĚmó inl'onrlacr: Objcdnritelc proti trdcizcrri nulro jindmu zn*uŽiri.

ll.?' ZlrotovitEl se rovar"uje. Ž'* drlvěrné inťonrtar:e trťije pouzc za ťtČelr:trlplnční této smlouYy' 'liná použitl nejs*u berpis*mného
svtrlení Ůbierin*tel* připrrstnrt.

il'$. z}'ot(Ivit$l je ptryi*grl xv*htr připadndhrr silbrltxlavatcle t*várnl povinností mlČcnlivosti * respektovánlrn próv Objedna*sle
n$ménť v9 slejl!ém rrrrsnhu. v jnkúm ie ý tonlto ldvazkor,*m vzlahl z_avázán sán'

l l ^9. 'Iil.ťurí ptrvinnogti mlientivosti pudlc to}loto ťlínku je st.rnoYťnn následovnř:
- v přtpatl{ smluv' jeji{l* přeclnrůtem jc opÍrkŮvan* plnční, po dohu 5 le( $d ukr'rnčtnl snlourly]
- v přÍpatlť srrrluv s jedrr*r*llirvÝnt plrrěllrn prr tlrr[x 5 lťt q}d shQilčerrí raru*ni doby'

l l"l(}. 7"'a prr:ká:ran{ ptlrrrŠr:nl $stannYení v tnJnlo článku nrá dnrhii snrluvn| $ntlra pr*vo poŤjrdovtt r}áhťfid$ teklo virriklé tkody'

l l"l l. V ptipaďů poť$šqni gtroinnrrsÍi ulnženýlh snrtur,ninr slrilflá$ tittlt$ Ůfál}kťtn nrá rJrulrá $Ílllilvlrl stťanil. }tťdle náhratty $korly.
pťtivo *Čts\'al srnl*vní prrkutu vc výŠi lil0'0{Ů lič za kaŽdý připnd ptrru$eni,

Čl{ntk lill.
Rozlrorlné prívo, řelení sporů

]'$to smlouvx st řídí priivnírn řátltnr Lo*ké rcpublih,v.

V soulndu s $ 2s? odst. l *bclrodního zÍlkoniku sntlul,tti stran1,sjednňr,aji, Že zévartotyl veltrh al}l$Žtný touto snrlnur.ou se řírlí
obtlrodni nr *!koniksnr.

l2'l' Ve$kertl $pory nle{i srttluvnínti stranalrti v)"pl)itíajicl z tcto $lnlstlvy netn e jejihlr poru$uni, uktlnčcní nr:bo nepla{nosti, budou
rozhotltr vlinv obcc nými s<lu d;- Č*ski rcpub l r k1''

12.,1. snrlur'nl s:rany podle $ š9rr obĎrrnskdlro sr:ucíního ř{drr urČujl ialo mÍstnř přÍsluŠný soud 0bvodnt soud pro Prahu t l v pflpadě,
ir podle prrxesnich přutlpisťr _je k rozJxxlrrl'iini r.ěci 1rří*lrrŠný kra1ský sorrd. urťujl sntluvnl slrrtny jtrho místně pťlslušný soud
Mě5t5ký soud y Praz(.
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Čtá$!k xltl.
f,svřrcčná rrstlnovenÍ

l }' l . 'l"ato Smlorrva nnb'ývů ptatnosti dnem jejiho podpi*u občnrei *nrlulnlrni $traněmi.

l3.E. V souladu s $ ?ól odst. 2 ohchodniho aáknniku sc zár,ukov1: vr.{ah rolož-tn5: torrto $mlouvou řidl ohcllodnlm aákonlk*m.

t3,3. Tutrr smlouvu lze mě*it. doplťlovat či tru*il pouee <l{rhodc* snrluvnich řtran. a ts piscrnnými do,daiky nhm označovanýrni n
čislavanými $zšstupnsu řatlou pndepsaný'ni oprsv*ěnými rástupei smluvníEh stráÍ'' Jiná ujsdn&níjsou neplatns'

13.{. 'lhtrr $mlouv* je vy'btrtovtna ve <lvou (2} stcjnopixeh' z niďrt jedcn (l) obdržl objednatel a jtrten {l} posk1*ovatel.

l3"5. IdeŽdázcsmluvníclislrun pmhlxšrtjo' ře luo smlouvu uavlrá svobodnů a váŽné, te považujc ob$sb ltÍ'B smlowy ea
uÍčitý {r srsuumitelný a Že jsou.il známy vešk*r8 skutď.nosti" jež jsou pro uzavřcní této smlouvy roáodujíeÍ.

l3.6. Tato srntottva se uzavirň nn dohu určitrlu ode dne podpisu do Jl.t2 20t3.

N* tÍŮkaz čthož. p}ipojují smluvni st:r*ny k l*t$ sml$uv* tt"é podpisy

Vřrarsdne $-1. }*,te*

Za objcSna&le:

l}*w
Českí r*publika * Minlsterrttg Íinanti

Mgr' Radoslwt BulíŤ
ředit*l odboru Rozxoj teT ii{}'

lslnlrtrr*tv* ťlrrrctllllOPtAIrl l -lďl.
"ř$

v Prnuedns S "? - ? u{ f

Zaposq*nvate'#-, 

ť}-#
Mgr. Aleš Vacek
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