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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

"Občanský zákoník" ) mezi následujícími smluvními stranami 

Obchodní firma: 
Se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
Zapsaná : 

(dále jen jako "Smlouva") 

Moudrý překlad, s.r.O. 
Václavské nám. 1/846, 11000 Praha 1 
27156052 
CZ27156052 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 101503 

Zastoupená: Michalem Moudrým 
  

  
  

(dále jen "Poskytovatel") 

a 

Název: 

Se sídlem: 
IČO : 
Zastoupený: 
(dále jen "NÚV" ) 

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení 
a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníkO 
Weilova 1271/6, Praha 10, PSČ 102 00 
00022179 
Mgr. Lubomír Martinec, ředitel 

(Poskytovatel a NÚV dále samostatně jako "Smluvní strana", společně jako "Smluvní 
strany") 

Preambule 

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je uzavírána na základě výsledkll vereJne 
zakázky malého rozsahu s názvem: "ZAJIŠTĚNÍ VÝJEZDNÍHO ZASEDÁNÍ 
A KONFERENCE KVĚTEN - ČERVEN 2018" (dále jen jako "Zadávací řízení") . 

I. 
Předmět Smlouvy 

1. předmětem této Smlouvy je organizačně technické zajištění Akcí typu konference 
a vzdělávací Akce blíže specifikovaných v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen jako 
"Akce"). Zajištěním Akcí se rozumí zejména zajištění vhodných prostor pro konání 
Akcí, stravování, případně též ubytování pro účastníky Akcí a další činnosti související 
s jejich konáním . Konkrétní parametry a požadavky na zajištění jednotlivých Akcí jsou 
vymezeny v Příloze č . 1 této Smlouvy. Příloha č . 1 tvoří nedílnou součást této 
Smlouvy. 

2. Poskytovatel se tímto zavazuje pro NÚV zajistit konání Akcí v souladu s požadavky 
NÚV specifikovanými v Příloze č. 1 této Smlouvy . Poskytovatel bere na vědomí, že 
požadavky na zajištění Akcí specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy jsou závazné 
a Poskytovatel se od nich mllže odchýlit pouze v případě, že požadavky splní ve 
vyšším standardu, než jaký je vyžadován v Příloze Č. 1 této Smlouvy. 
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3. NÚV se tímto zavazuje za zajištění konání Akcí dle této Smlouvy zaplatit Poskytovateli 
odměnu dle čl. III. této Smlouvy. 

II. 
zpllsob. doba a místo plnění 

1. Smluvní strany se dohodly, že plnění dle této Smlouvy bude realizováno v termínech 
stanovených objednatelem v Příloze č. 1 této Smlouvy ve formě zajištění jednotlivých 
Akcí (dílčího plnění), přičemž celé plnění dle této Smlouvy bude realizováno v období 
ode dne zveřejnění této Smlouvy v registru smluv do 30. 6. 2018. 

2. Konkrétní termíny (jiná období) konání jednotlivých Akcí jsou uvedeny v Příloze č. 1 
této Smlouvy. Poskytovatel je povinen konání Akce v oznámeném termínu v souladu 
s touto Smlouvou zajistit. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že počet účastník~ jednotlivých Akcí uvedený 
v Příloze Č. 1 této Smlouvy je počet maximální. Konkrétní počet účastník~ jednotlivých 
Akcí bude Poskytovateli oznámen nejpozději 10 pracovních dn~ předem. 

4. Smluvní strany se dohodly, že písemné oznámení počtu účastník~ Akce budou pro 
urychlení věci vedle jejich doručení na adresu sídla Poskytovatele doručovány 

Poskytovateli na e-mailovou adresu kontaktní osoby Poskytovatele. 

5. Poskytovatel je povinen potvrdit přijetí oznámení počtu účastník~ Akce bezodkladně po 
jeho doručení, a to stejnou formou, jakou mu bylo oznámení doručeno. Následně je 
Poskytovatel povinen s NÚV upřesnit veškeré podmínky konání Akce tak, aby byl 
zajištěn její bezproblémový pr~běh. 

6. Smluvní strany se dohodly, že místem plnění dle této Smlouvy, tj. místem realizace 
jednotlivých Akcí, budou lokality uvedené u jednotlivých akcí v Příloze Č. 1 této 
Smlouvy. Změna takových prostor bude možná po předchozí dohodě mezi oběma 
Smluvními stranami. 

7. V případě dvoudenní Akce s požadavkem ubytování předloží Poskytovatel NÚV 
jmenovitý seznam ubytovaných formou sjetiny od ubytovacího zařízení k odsouhlasení. 

8. Po realizaci dílčího plnění, tj . skončení jednotlivé Akce, vystaví Poskytovatel akceptační 
protokol, který bude obsahovat rekapitulaci veškerých položek, které byly součástí 
zajištění dané Akce včetně vyúčtování. Písemné odsouhlasení akceptačního protokolu 
ze strany NÚV je předpokladem pro vznik práva Poskytovatele na odměnu za dílčí 
plnění, tj. zajištění jednotlivé Akce. NÚV je povinen akceptační protokol převzít a 
odsouhlasit. V případě, že NÚV nebude souhlasit se skutečnostmi uvedenými 
v akceptačním protokolu, je oprávněn žádat od Poskytovatele vysvětlení a prokázání 
skutečností tam uvedených, přičemž do doby jeho odsouhlasení nevzniká Poskytovateli 
nárok na úhradu odměny za dílčí plnění. Případně má NÚV možnost převzít akceptační 
protokol s výhradou, kdy do akceptačního protokolu bude doplněn seznam vad dílčího 
plnění. 

9. NÚV je povinen Poskytovateli poskytnout veškerou součinnost, která je nezbytná k 
plnění této Smlouvy. 

10. Poskytovatel je povinen plnit tuto Smlouvu řádně a včas. Poskytovatel je zejména 
povinen zajistit konání Akcí v souladu s požadavky stanovenými v Příloze Č. 1 této 
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Smlouvy a V kvalitě odpovídající úrovni konané Akce, tedy v kvalitě, která bude 
potřebná k zabezpečení dustojného pruběhu Akce odpovídajícímu zcela jejímu 
významu . Poskytovatel se zavazuje realizovat předmět plnění podle věcného a 
časového harmonogramu stanoveného NÚV. 

11. Nesplní-Ii Poskytovatel řádně, má NÚV práva z vadného plnění. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že NÚV je oprávněn si jednostranně zvolit mezi veškerými 
zákonnými právy z vadného plnění dle svého uvážení, a to i v tom případě, že zákon 
ke vzniku některého ze zákonných práv z vadného plnění stanoví povinnost splnění 
určitého předpokladu (dle výslovné vule Smluvních stran se pro tento případ má za to, 
že tento předpoklad byl splněn). NÚV je oprávněn předmětná práva z vadného plnění 
též libovolně kombinovat. 

12. Poskytovatel je povinen odstranit vady plnění dle této Smlouvy bezodkladně tak, aby 
byl v maximální možné míře minimalizován dopad vadného plnění na konání Akcí. NÚV 
se zavazuje Poskytovateli poskytnout při odstraňování vad veškerou potřebnou 

součinnost . NÚV má právo na úhradu nutných nákladu, které mu vznikly v souvislosti s 
uplatněním práv z odpovědnosti Poskytovatele za vady plnění dle této Smlouvy. 

III. 
Cena za plnění dle této Smlouvy 

1. Celková cena za plnění dle této Smlouvy, tj. zajištění Akcí, je stanovena na 149 000 Kč 
bez DPH (slovy: jedno sto čtyřicet devět tisíc korun českých). Daň z přidané hodnoty 
ve výši 21 % činí 18 690 Kč (slovy: osmnáct tisíc šest set devadesát korun českých). 
ve výši 15 % činí 9 000 Kč (slovy: devět tisíc korun českých), tzn . celková cena včetně 
DPH činí 176690 Kč (slovy: jedno sto sedmdesát šest tisíc šest set devadesát korun 
českých) . 

2. Ceny za zajištění jednotlivých Akcí, z nichž se skládá celková cena za plnění dle této 
Smlouvy, ve členění vyžadovaném v rámci Zadávacího řízení jsou uvedeny v příloze 
č . 2 této Smlouvy. příloha č . 2 tvoří nedílnou součást této Smlouvy. 

3. Smluvní strany prohlašují, že ceny za zajištění jednotlivých Akcí dle předchozího 

odstavce tohoto článku Smlouvy jsou kalkulovány pro maximální počty účastníku 
jednotlivých Akcí uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. S ohledem na to se Smluvní 
strany dohodly, že Poskytovatel má ve vztahu k odměně za stravování a ubytování 
právo pouze na odměnu odpovídající skutečnému počtu účastníku jednotlivé Akce dle 
prezenční listiny odsouhlasené sjetiny za ubytování v souladu s čl. II této Smlouvy. 
Skutečný počet účastníku bude zohledněn v akceptačním protokolu dle čl. II . této 
Smlouvy a v daňovém dokladu (faktuře) vyúčtovávajícím dílčí plnění dle čl. IV. této 
Smlouvy. 

4 . Smluvní strany se dále dohodly, že NÚV má právo bez jakékoliv sankce rozhodnout 
o neuskutečnění, resp. zrušení kterékoliv z Akcí uvedených v Příloze č . 1 této Smlouvy. 
O rozhodnutí neuskutečnit či zrušit některou z Akcí má NÚV povinnost Poskytovatele 
informovat v nejbližším možném termínu poté, co toto rozhodnutí bude přijato . 

Smluvní strany se dále dohodly, že dojde-Ii ke zrušení či neuskutečnění některé z Akcí 
v souladu s tímto odstavcem Smlouvy, nevzniká Poskytovateli právo na odměnu za 
zajištění dané Akce a ani právo na náhradu Poskytovatelem již vynaložených nákladu. 

3 



••• • • • • • • ••• 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropsl<é strukturálnl a I nvesUční fondy 
Operační program Wzkum, vývoj a vzdělávání 

5. Celková cena za plnění dle této Smlouvy je ne]vyse přípustná a konečná (při 

zohlednění předchozích odstavc~ tohoto článku Smlouvy), stejně tak i cena za 
jednotlivá dílčí plnění. Celková cena zahrnuje veškeré a konečné náklady spojené 
s plněním této Smlouvy, zejm. včetně ceny za užití prostor a vybavení a další služby 
poskytované v rámci Akce. Součástí celkové ceny jsou i služby a dodávky, které v této 
Smlouvě sice VýSlovně uvedeny nejsou, ale Poskytovatel jakožto odborník o nich ví 
nebo má vědět, že jsou nezbytnou součástí plnění předmětu této Smlouvy. Veškeré 
náklady spojené se zajištěním Akcí v rozsahu dle Přílohy č. 1 této Smlouvy, 
tj. zejména náklady spojené s užitím prostor, stravováním účastník~ a jejich 
ubytováním, nese Poskytovatel, přičemž Poskytovatel není oprávněn v souvislosti 
s plněním předmětu této Smlouvy v~či NÚV vznášet jakékoliv nároky nad rámec 
celkové ceny za plnění dle této Smlouvy (s výjimkou sankčních nárok~ v zákonem 
stanoveném rozsahu). 

6. Za neměnný základ se považuje cena bez DPH. Sazba daně z přidané hodnoty je ve 
Smlouvě uvedena v zákonné výši ke dni podpisu Smlouvy. V případě změny sazby DPH 
v pr~běhu účinnosti Smlouvy bude cena adekvátně změněna. 

7. Veškeré ceny dohodnuté na základě výsledk~ Zadávacího řízení jsou ceny v korunách 
čeSkých (tj. CZK), tj. v měně České republiky. Stane-Ii se v mezidobí Česká republika 
členem Evropské měnové unie a bude-Ii v době účinnosti této Smlouvy závazně 
stanoven koeficient pro přepočet CZK na EUR, budou ceny sjednané v CZK přepočteny 
do EUR na základě odpovídajícího koeficientu Sjednaného v mezinárodních úmluvách, 
kterými bude Česká republika vázána, jakož i v souladu s případnou tomu odpovídající 
vnitrostátní právní úpravou České republiky. 

IV. 
Platební podmínky 

1. Cena za plnění dle této Smlouvy bude hrazena po částech, přičemž za dílčí plnění se 
považuje zajištění jednotlivé Akce. Cena za dílčí plnění, tj . zajištění jednotlivé Akce, 
bude hrazena vždy po uskutečnění dané Akce. 

2. Cena za dílčí plnění, je splatná do 25 kalendářních dn~ od doručení daňového dokladu 
(faktury) za toto dílčí plnění NÚV. Poskytovatel je oprávněn vystavit daňový doklad 
(fakturu) nejdříve bezprostředně po písemném odsouhlasení akceptačního protokolu 
dle čl. II . této Smlouvy ze strany NÚV, nejpozději je však Poskytovatel povinen daňový 
doklad (fakturu) vystavit do 7 dn~ po stvrzení realizace dílčího plnění odsouhlaseným 
akceptačním protokolem. 

3. Daňové doklady (faktury) musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle § 11 zákona 
č . 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisu, včetně doplnění dalších 
náležitostí podle § 435 Občanského zákoníku a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisu. Na daňovém dokladu (faktuře) bude 
uvedeno číslo této Smlouvy a název Zadávacího řízení, tj. Zajištění konference 
a vzdělávací Akce, a označení konkrétní Akce, jíž se faktura týká. V případě, že daňový 
doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je NÚV oprávněn ji vrátit ve Ihutě 
splatnosti (do data její splatnosti) zpět Poskytovateli k doplnění , aniž se tak dostane 
do prodlení se splatností. Lhuta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě 
doplněné či opravené faktury NÚV. Za datum úhrady se v případě bezhotovostní platby 
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pokládá den odepsání celé fakturované částky z účtu NÚV ve prospěch účtu 
Poskytovatele . 

4. Smluvní strany se dohodly, že NÚV nebude na plnění dle této Smlouvy poskytovat 
Poskytovateli žádné zálohy. 

V. 
Prohlášení a další závazky Smluvních stran 

1. Poskytovatel se zavazuje mít po celou dobu plnění této Smlouvy sjednáno pojištění 
odpovědnosti za škodu zp6sobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti ve 
výši min. 400.000,- Kč. Pojistná smlouva tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. 

2. Poskytovatel je povinen pro každé jednotlivé zajištění Akce jmenovat kvalifikovanou 
kontaktní osobu . Tato kontaktní osoba musí být k dispozici osobně na zahájení každé 
Akce a následně musí být k dispozici na mobilním telefonu po celou dobu trvání dané 
Akce. 

3. Poskytovatel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není 
známo, že by v6či němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že v6Či 
němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, 
daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být d6vodem zahájení exekučního 
řízení na majetek Poskytovatele, a že mu není známo, že by v6či němu takové řízení 
bylo zahájeno. 

4. Poskytovatel prohlašuje, že se v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky 
NÚV podle zadávací dokumentace Zadávacího řízení, přičemž si není vědom žádných 
překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s touto 
Smlouvou. 

S. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v této Smlouvě odpovídají 
aktuálnímu stavu, a že osobami jednajícími při uzavření dohody jsou osoby oprávněné 
zastupovat Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních 
stran. 

6. Jakékoliv změny údaj6 uvedených v této Smlouvě, jež nastanou v době po uzavření 
této Smlouvy, je Smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé 
Smluvní straně. 

7. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené v této 
Smlouvě ukáže jako nepravdivé, odpovídá tato Smluvní strana za škodu 
a nemajetkovou újmu, která nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé 
Smluvní straně vznikla. 

8. Poskytovatel je povinen neprodleně písemně informovat NÚV o skutečnostech majících 
i potencionálně vliv na plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy a není-Ii to 
možné, nejpozději následUjící den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
Poskytovatel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Poskytovatel povinen učinit 

veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné újmy hrozící NÚV. 

VI. 
Trvání Smlouvy a dOvody zániku Smlouvy 

5 



••• • • • • • • • • • 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiČní fondy 
Operační program Výzkum, vývoj ~ vzdělávání 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne její účinnosti do 30. 6. 2018. 
před touto dobou m~že Smlouva zaniknout zejména: 

a) dohodou Smluvních stran; 
b) odstoupením od Smlouvy dle následujících odstavc~ tohoto článku Smlouvy; 
c) uplynutím výpovědní doby na základě podané písemné výpovědi dle odst. 5. tohoto 

článku Smlouvy. 

2. Nestanoví-Ii tato Smlouva jinak, mají Smluvní strany právo od této Smlouvy odstoupit 
v zákonem stanovených případech. 

3. Za porušení Smlouvy pOdstatným zp~sobem ve smyslu ust. § 2002 Občanského 
zákoníku se považuje zejména : 

a) prodlení Poskytovatele s plněním této Smlouvy, tj. neuskutečnění některé z Akcí 
v termínu dle této Smlouvy z d~vod~ na straně Poskytovatele; 

b) opakované porušení povinnosti Poskytovatele plnit tuto Smlouvu řádně či 

opakované porušení jakékoliv jiné povinnosti stanovené Poskytovateli touto 
Smlouvou; 

c) prodlení NÚV s úhradou ceny za plnění dle této Smlouvy delší jak 3 měsíce. 

4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě odstoupení NÚV od této Smlouvy, 
má NÚV právo od této Smlouvy odstoupit jak ohledně celého plnění dle této Smlouvy, 
tak pouze ohledně nesplněného zbytku plnění dle této Smlouvy. 

5. Smluvní strany se dále dohodly, že NÚV je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět bez 
udání d~vodu, a to s jednoměsíční výpovědní dobou, která počítá běžet prvním dnem 
kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi Poskytovateli. 

VII. 
Sankční ujednání 

1. V případě, že se Poskytovatel dostane do prodlení s plněním této Smlouvy, tj . pokud 
se některá z Akcí nebude konat či nebude moci konat z d~vod~ na straně 
Poskytovatele v termínu oznámeném v souladu s či. II. odst. 2 této Smlouvy, je 
Poskytovatel povinen uhradit NÚV jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30 % z ceny 
za zajištění Akce (bez DPH), s jejímž zajištěním se Poskytovatel ocitl v prodlení, 
nejméně však částku ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), a to za 
každý jednotlivý případ takového prodlení. Zároveň je v takovém případě Poskytovatel 
povinen neprodleně kontaktovat NÚV a informovat se, zda má NÚV zájem o zajištění 
dané Akce v nejbližším možném náhradním termínu. V případě, že NÚV bude mít 
zájem o zajištění dané Akce v náhradním termínu, je Poskytovatel povinen konání 
Akce v daném náhradním termínu zajistit. V případě prodlení Poskytovatele se 
zajištěním Akce v náhradním termínu se opět bude aplikovat smluvní pokuta dle první 
věty tohoto odstavce. 

2. V případě, že Poskytovatel poruší svou povinnost plnit tuto Smlouvu řádně či poruší 
jakoukoliv jinou povinnost stanovenou mu touto Smlouvou, je Poskytovatel povinen 
uhradit NÚV smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za 
každé takové jednotlivé porušení povinnosti. 
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3. Nárokem na uhrazení smluvní pokuty podle této Smlouvy nejsou jakkoli dotčeny 
případné nároky na náhradu újmy v plné výši, přičemž aplikace ust. § 2050 
Občanského zákoníku se výslovně vylučuje. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnu od 
doručení písemné výzvy k její úhradě Poskytovateli. 

VIII. 
Závěrečná ujednání 

1. Otázky v této Smlouvě neupravené se řídí právním řádem České republiky. 

2. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporu 
vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou a k jejich 
vyřešení zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených 

zástupcu. V případě, že nebude možné dosáhnout mimosoudní dohody, rozhodne spor 
na návrh některé Smluvní strany věcně a místně příslušný soud v České republice. 

3. Obě Smluvní strany se zavazují, že během plnění této Smlouvy, a to i po jejím 
ukončení, budou zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od 
druhé Smluvní strany v souvislosti s plněním této Smlouvy. Tím není dotčena povinnost 
NÚV podle zákona č. 106/2000 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisu, anebo jiného právního předpisu, který mu povinnost obsah 
zveřejnit či poskytnout informace třetí straně ukládá. 

4. Poskytovatel není oprávněn postoupit na třetí osobu žádnou svou pohledávku za NÚV 
vyplývající z této Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti s touto Smlouvou . 

5. Poskytovatel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za 
NÚV vyplývající z této Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou vuči 
jakékoliv pohledávce NÚV za Poskytovatelem. 

6. NÚV je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky vyplývající z této Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou 
(zejména smluvní pokuty) na splatné i nesplatné pohledávky Poskytovatele za NÚV. 

7. Poskytovatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č . 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonu (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisu, osobou povinnou spolupusobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou dodávky nebo služeb z veřejných výdaju. 
Poskytovatel je současně povinen umožnit provést ověření plnění této Smlouvy či jeho 
kontrolu, včetně kontroly dokladu souvisejících s předmětem plnění, osobám 
oprávněným k výkonu kontroly, zejména Řídícímu orgánu Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání, MPSV, MF, NKÚ nebo Evropskému účetnímu dvoru. 
Poskytovatel se zavazuje poskytnout NÚV veškeré doklady, požadované informace 
a dokumentaci vztahující se k předmětu této Smlouvy, které si kontrolní orgány 
vyžádají . Poskytovatel bere na vědomí, že je povinen uchovávat účetní záznamy a další 
relevantní podklady související s předmětem této Smlouvy v souladu s právními 
předpisy . 

8. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v souladu s povinnostmi NÚV za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisu, zejména souhlasí se 
zveřejněním Smlouvy, výše skutečně uhrazené ceny na základě této Smlouvy a dalších 
údaju na profilu zadavatele NÚV podle § 219 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání 
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veřejných zakázek, a/nebo v registru smluv podle zákona Č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouvu bude na profilu zadavatele 
a/nebo v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve 
Ihutách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat NÚV. 

9. Poskytovatel se zavazuje archivovat veškeré účetní, případně další originální doklady 
vztahující se k plnění závazku z této Smlouvy po dobu, po kterou je musí uchovávat dle 
rozhodnutí o poskytnutí datace (Smlouvy o poskytnutí dotace a pravidel dotačního 
programu) , tj . minimálně do 31. 12. 2033, pokud legislativa nestanoví pro některé typy 
dokumentu dobu delší, a strpět veškeré kontroly spojené s udělením dotace. 

10. Smluvní strany vylučují možnost odkazu na všeobecné obchodní podmínky kterékoli ze 
Smluvních stran. 

11. Poskytovatel prohlašuje, že touto Smlouvou bude vázán i v případě, že po uzavření 
Smlouvy dojde k podstatné změně okolností zpusobuj ící jeho znevýhodnění při plnění 
smluvních ujednání a přebírá na sebe nebezpečí změny těchto okolností dle § 1765 
Občanského zákoníku . 

12. Tato Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran 
obdrží jedno vyhotovení, a v souladu s ust. § 6 zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv. 

13. Tato Smlouva muže být dopl ňována, zrušena nebo měněna pouze ve formě písemných 
vzestupně číslovaných dodatku podepsaných oběma Smluvními stranami, přičemž 
Smluvní strany sjednávají, že i dohoda o změně sjednané formy jejich právního 
jednání souvisejícího s touto Smlouvou (zejména změna a zrušení ) musí být uzavřena 
v písemné formě. 

14. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly 

a jejímu obsahu porozuměly, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vule, 
určitě, vážně a srozumitelně, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně 

nevýhodných podmínek, na dukaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 

Přílohy : 

Příloha Č . 1 - Specifikace požadavku jednotlivých Akcí 
Příloha Č. 2 - Specifikace ceny jed otlivých Akcí 
Příloha Č . 3 - POjistná smlouva skytovatele 
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Mgr. Lubomír Martinec 
ředitel 




