Úřad vlády České republiky
ev. č. 16/112-0
Smlouva o dílo
„Analýza možností zapojení tělesně postižených osob do vědecko-výzkumného prostoru
v ČR“
uzavřená na základě § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“)
Česká republika – Úřad vlády České republiky
Se sídlem:
nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
IČO:
00006599
DIČ:
CZ00006599
Zastoupena:
Ing. Veronikou Kramaříkovou, MBA, ředitelkou odboru Kanceláře
místopředsedy vlády
Bankovní spojení:
ČNB Praha 1, účet č. 4320001/0710
(dále jen „Objednatel“)
a
Sdružení Neratov, o.s.
Se sídlem:
Bartošovice v Orlických horách 84, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
IČO:
46456970
DIČ:
CZ46456970
Zastoupena:
Janou Němcovou, statutární zástupkyní sdružení
zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka L 1434
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, číslo účtu: 12 42 34 53 99 / 0800
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel jsou v této smlouvě nazývání jednotlivě též jako „Smluvní strana“
a společně též jako „Smluvní strany“)
se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na následující smlouvě o dílo (dále jen
„smlouva").
Čl. I
Předmět smlouvy
1.

Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele zpracovat pro Objednatele analýzu
možností zapojení tělesně postižených osob do vědecko-výzkumného prostoru v ČR (dále
jen „dílo“). Rozsah zpracování díla bude 150-200 stran A4.

2.

Předmětem této smlouvy je dále závazek Objednatele řádně zhotovené dílo převzít a
zaplatit za něj Zhotoviteli sjednanou odměnu.

3.

Zhotovitel zhotoví dílo dle této smlouvy a dle pokynů, úkolů a zadání místopředsedy vlády
nebo jím pověřených osob. Osobou pověřenou k předávání těchto zadání a převzetí díla od
Zhotovitele, pokud nebude stanoveno jinak, je ředitelka odboru Kanceláře místopředsedy
vlády Ing. Veronika Kramaříková, MBA.

4.

Zhotovitel

a)

prohlašuje, že disponuje potřebnými odbornými znalostmi a schopnostmi pro zhotovení
díla podle této smlouvy,

b)

se zavazuje, že dílo neposkytne bez písemného souhlasu Objednatele dalším
subjektům,

c)

se zavazuje, že při zhotovení díla bude postupovat nanejvýš diskrétně a bude dbát,
aby nebyla poškozena dobrá pověst Objednatele,

d)

je povinen se účastnit pracovních schůzek s Objednatelem nebo s Objednatelem
pověřenými osobami, a to za účelem projednání postupů souvisejících se zhotovením
díla,

e)

je povinen chránit zájmy Objednatele, zejména je povinen upozornit Objednatele
na veškerá nebezpečí škod, která jsou mu známa a která souvisejí se zhotovením díla.
Čl. II
Doba plnění a způsob předání

1. Zhotovitel je povinen dílo řádně provést a předat Objednateli do 90 dnů od uzavření
smlouvy. Zhotovitel předá dílo ve 2 tištěných výtiscích a zároveň na elektronickém nosiči
dat v editovatelném formátu .doc/x.
2. Objednatel sdělí Zhotoviteli své případné připomínky k předanému dílu, nebo že k dílu
nemá připomínky. V případě, že Objednatel k dílu sdělí připomínky, je Zhotovitel povinen
je zapracovat do díla a předložit Objednateli, a to do 5 pracovních dnů od jejich sdělení,
nestanoví-li Objednatel lhůtu delší.
3. O bezvadnosti díla sepíší smluvní strany předávací protokol. Návrh předávacího protokolu
připraví Zhotovitel, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden originální výtisk.

Čl. III
Cena díla a platební podmínky
1. Objednatel se zavazuje za řádně zhotovené dílo zaplatit cenu 400.000 Kč bez DPH,
tj. 484.000 Kč vč. DPH.
2. Cena dle odst. 1 tohoto článku je konečná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nutné
nebo související s řádným plněním předmětu této smlouvy, tj. i činností a souvisejících
výkonů, které nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny, ale Zhotovitel, jakožto odborník o
nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro plnění předmětu této smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na cenu za dílo po podpisu předávacího protokolu dle
čl. II odst. 3 oběma smluvními stranami.
4. Splatnost faktury je 21 dnů ode dne prokazatelného doručení Objednateli.
5. Cena se považuje za uhrazenou dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve
prospěch účtu Zhotovitele.
6. Faktura budou mít tyto náležitosti:
-

označení faktury a její číslo,

-

název a sídla Objednatele a Zhotovitele,

-

podpis zástupce Zhotovitele a jeho IČO,

-

označení bankovního spojení, označení peněžního ústavu, číslo účtu,

-

číslo smlouvy dle číselné řady Objednatele (ev.č.),
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-

datum vystavení,

-

označení předmětu plnění,

-

fakturovanou částku,

-

další náležitosti dle § 435 občanského zákoníku a daňového dokladu dle zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohou faktury bude kopie předávacího protokolu dle čl. II odst. 3 podepsaného oběma
smluvními stranami.
7. V případě, že faktura nebude mít stanovené náležitosti a přílohy nebo bude obsahovat
chybné údaje, je Objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit Zhotoviteli,
aniž by se tím Objednatel dostal do prodlení s úhradou faktury. Nová lhůta splatnosti počíná
běžet dnem obdržení opravené nebo nově vystavené faktury. Důvod případného vrácení
faktury musí být Objednatelem jednoznačně vymezen.
8. Cena bude Objednatelem hrazena Zhotoviteli bezhotovostním převodem na bankovní účet
Zhotovitele uvedený na faktuře.
Čl. IV
Místo plnění
Místem plnění je Úřad vlády, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana.
Čl. V
Vady díla, záruka za dílo
1. Zhotovitel odpovídá za vady díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku
určenému v této smlouvě. Vadami díla se rozumí jakékoli vady, které se projeví na díle
v záruční době.
2. Nedokončené dílo, dílo s vadami či nedodělky není Objednatel povinen převzít, ani
podepsat předávací protokol a do odstranění vad není povinen zaplatit cenu díla.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na dílo v délce trvání 12 měsíců. Záruční doba
počíná běžet dnem následujícím po dni podpisu předávacího protokolu dle čl. II odst. 3 této
smlouvy.
4. Objednatel je povinen v průběhu záruční doby uplatnit reklamaci vad bez zbytečného
odkladu od jejich zjištění. Termín pro odstranění vad činí 30 dnů ode dne doručení
oznámení o reklamaci Zhotoviteli, pokud Objednatel vzhledem k povaze vady nestanoví
lhůtu delší.
5. Zhotovitel odstraní v záruční době reklamované vady na svůj náklad. Odmítne-li Zhotovitel
odstranit reklamované vady, případně neodstraní-li je do 30 dnů od uplatnění reklamace, je
Objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a náklady
s tím spojené vyúčtovat zhotoviteli.
Čl. VI
Práva duševního vlastnictví
1.

Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla neporuší práva třetích osob, která těmto
osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv
průmyslového vlastnictví, že je plně oprávněn disponovat s právy, která touto smlouvou
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postupuje na Objednatele, nebo k jejichž užití poskytuje Objednateli dle této smlouvy
licenci, a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání díla
Objednatelem, včetně případného zajištění dalších souhlasů a licencí od autorů děl
v souladu s autorským zákonem popř. od nositelů jiných práv duševního vlastnictví
v souladu s právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli uhradí veškeré
náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které Objednateli vzniknou
v důsledku porušení povinností dle předchozí věty.
2.

Je-li výsledkem činnosti Zhotovitele dle této smlouvy anebo součástí předaného díla
výtvor, který je předmětem práv autorských, práv souvisejících či předmětem práv
pořizovatele k jím pořízené databázi, a nejde přitom ve smyslu odst. 6 tohoto článku o dílo
anebo jeho části vytvořené jako zaměstnanecké dílo (dále pro účely tohoto článku
souhrnně jen „předměty ochrany podle autorského zákona“), náleží od okamžiku předání
díla dle této smlouvy Objednateli pro území celého světa včetně České republiky výhradní
neomezené právo k užití těchto předmětů ochrany podle autorského zákona, a to na dobu
trvání práva k předmětům ochrany podle autorského zákona, resp. na zákonnou dobu
ochrany. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu uvedeného
výhradního práva k užití předmětů ochrany podle autorského zákona (licence) bez
časového, územního a množstevního omezení a pro všechny způsoby užití. Objednatel je
oprávněn předměty ochrany podle autorského zákona užít v původní nebo jiným
zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s
jiným dílem či prvky. Oprávnění k užití předmětů ochrany podle autorského zákona
získává Objednatel jako převoditelná s právem podlicence a dále postupitelná.
Postoupení licence nebo její části na třetí osobu nevyžaduje souhlas Zhotovitele
a Objednatel není povinen postoupení licence nebo její části na třetí osobu Zhotoviteli
oznamovat. Toto právo Objednatele k předmětům ochrany podle autorského zákona se
automaticky vztahuje i na všechny nové verze, úpravy a překlady předmětů ochrany podle
autorského zákona dodané Zhotovitelem. Objednatel není povinen výše uvedenou licenci
využít. Zhotovitel dále poskytuje Objednateli právo upravovat a/nebo překládat předměty
ochrany podle autorského zákona, včetně práva Objednatele zadat provedení těchto
úprav a/nebo překladů třetím osobám. Dohodou smluvních stran se stanoví, že cena za
užití předmětů ochrany podle autorského zákona dle tohoto odstavce je součástí ceny dle
čl. III odst. 1 této smlouvy.

3.

Je-li výsledkem činnosti Zhotovitele dle této smlouvy anebo součástí předaného díla
výtvor, který je předmětem práv průmyslového vlastnictví, avšak dosud nebyl k ochraně
nebo na základě přihlášky zapsán či udělen anebo se jeho zápis nevyžaduje, zejména
vynález, užitný vzor či průmyslový vzor (dále pro účely tohoto článku souhrnně jen
„nezapsané předměty průmyslových práv“), převádí Zhotovitel na Objednatele od
okamžiku předání díla dle této smlouvy veškerá práva na nezapsané předměty
průmyslových práv, zejména pak právo na patent, právo na užitný vzor a právo na
průmyslový vzor. Objednatel je oprávněn zejména nezapsané předměty průmyslových
práv přihlásit k ochraně na území České republiky a jiných teritoriích a neomezeně je i po
jejich zápisu využívat na území celého světa včetně České republiky. Toto právo
Objednatele k nezapsaným předmětům průmyslových práv se automaticky vztahuje i na
všechny nové verze a úpravy nezapsaných předmětů průmyslových práv dodaných
Zhotovitelem na základě této smlouvy. Zhotovitel je o takovémto výtvoru povinen
Objednatele neprodleně informovat. Dohodou smluvních stran se stanoví, že cena za
převod práv k nezapsaným předmětům průmyslových práv je součástí ceny dle čl. III odst.
1 této smlouvy.

4.

Je-li výsledkem činnosti Zhotovitele dle této smlouvy anebo součástí předaného díla
výtvor, který je již chráněn zapsaným či uděleným právem z průmyslového vlastnictví,
zejména udělený či zapsaný vynález, užitný vzor či průmyslový vzor (dále pro účely
tohoto článku souhrnně jen „zapsané předměty průmyslových práv“), náleží Objednateli
od okamžiku předání díla podle této smlouvy k zapsaným předmětům průmyslových práv
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výhradní neomezené právo k užití těchto zapsaných předmětů průmyslových práv, a to
pro území celého světa včetně České republiky. Zhotovitel touto smlouvou opravňuje
Objednatele k výkonu uvedených výhradních práv k zapsaným předmětům průmyslových
práv, a to bez časového, územního a množstevního omezení a pro všechny způsoby užití.
Oprávnění k užití zapsaných předmětů průmyslových práv získává Objednatel jako
převoditelná s právem podlicence a dále postupitelná. Toto právo Objednatele k
zapsaným předmětům průmyslových práv se automaticky vztahuje i na všechny nové
verze a úpravy zapsaných předmětů průmyslových práv dodaných Zhotovitelem, ať již
budou přihlášeny k ochraně či nikoliv. Zhotovitel je o takovémto výtvoru povinen
Objednatele neprodleně informovat. Zhotovitel je dále povinen učinit veškeré nezbytné
úkony a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost směřující k zápisu
uvedené licence k zapsaným předmětům průmyslových práv do příslušných rejstříků.
Zhotovitel rovněž poskytuje Objednateli právo upravovat a modifikovat zapsané předměty
průmyslových práv, včetně práva Objednatele zadat vývoj a provedení těchto úprav a
modifikací třetím osobám. Dohodou smluvních stran se stanoví, že cena za převod práv k
zapsaným předmětům průmyslových práv je součástí ceny dle čl. III odst. 1 této smlouvy.
5.

Je-li výsledkem činnosti Zhotovitele dle této smlouvy anebo součástí předaného díla
výtvor, který může být předmětem majetkových práv, vyjma v předchozích odstavcích
tohoto článku a odst. 6 tohoto článku uvedených předmětů chráněných podle autorského
zákona a předmětů průmyslového vlastnictví požívajících zvláštní ochrany, přičemž jde
zejména o know-how či nezapsaná označení (dále pro účely tohoto článku souhrnně jen
„ostatní předměty duševního vlastnictví“), převádí Zhotovitel na Objednatele od okamžiku
předání díla veškerá práva k ostatním předmětům duševního vlastnictví. Objednatel je
oprávněn zejména ostatní předměty duševního vlastnictví neomezeně využívat na území
celého světa včetně České republiky. Toto právo Objednatele k ostatním předmětům
duševního vlastnictví se automaticky vztahuje i na všechny nové verze a úpravy ostatních
předmětů duševního vlastnictví dodaných Zhotovitelem. Zhotovitel je o takovémto výtvoru
povinen Objednatele neprodleně informovat. Poskytovatel rovněž poskytuje Objednateli
právo upravovat a modifikovat Ostatní předměty duševního vlastnictví, včetně práva
Objednatele zadat vývoj a provedení těchto úprav a modifikací třetím osobám. Dohodou
smluvních stran se stanoví, že cena za užití ostatních předmětů duševního vlastnictví dle
tohoto odstavce je součástí ceny dle čl. III odst. 1 této smlouvy.

6.

Je-li výsledkem nebo součástí díla i zaměstnanecké či kolektivní dílo, které je předmětem
autorských práv, práv souvisejících s právem autorským či práv pořizovatele k jím
pořízené databázi, Zhotovitel jako zaměstnavatel či osoba, z jejíhož podnětu apod., jejímž
vedením je dílo vytvářeno a pod jejímž jménem je dílo uváděno na veřejnost, ke dni
předání díla dle této smlouvy postupuje právo výkonu majetkových práv k dílu na
Objednatele, přičemž výše odměny za postoupení je již zahrnuta v ceně dle čl. III odst. 1
této smlouvy. Objednatel se tím stává ve vztahu ke všem částem díla i dílu jako celku
vykonavatelem autorských práv majetkových v pozici zaměstnavatele se všemi
souvislostmi včetně oprávnění vyplývajících z omezení osobnostních práv původních
autorů v plném rozsahu dle § 58 autorského zákona, přičemž právo výkonu majetkových
práv autorských získává Objednatel jako dále postupitelné. Objednatel je tak především
oprávněn dílo i jeho části bez dalšího sám jakýmkoli způsobem užít v původní,
zpracované či jinak změněné podobě a udělit třetím osobám oprávnění (licenci) k výkonu
práva dílo a jeho části užít. Objednatel je dále oprávněn nehotové anebo nedostatečně
podrobné části díla dokončit, a to bez ohledu na podmínky podle ustanovení § 58 odst. 5
autorského zákona. Zhotoviteli ani původním autorům nenáleží nárok na přiměřenou
dodatečnou odměnu podle ustanovení § 58 odst. 6 autorského zákona. Objednatel je
oprávněn dílo anebo jeho části zveřejnit, upravovat, zpracovávat včetně překladu, spojit s
jiným dílem, zařadit do díla souborného a uvádět je na veřejnost pod vlastním jménem,
včetně oprávnění Objednatele zadat vývoj a provedení těchto úprav a modifikací třetím
osobám.
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7.

Zhotovitel je povinen předat Objednateli bezodkladně veškeré informace, doklady
a dokumentaci potřebné pro výkon práv dle tohoto článku.

Čl. VII
Ochrana důvěrných informací, uveřejnění smlouvy
1. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se předmětu
této smlouvy, které nejsou právními předpisy určeny ke zveřejnění nebo nejsou obecně
známé. S informacemi poskytnutými Objednatelem za účelem splnění závazků Zhotovitele
plynoucích z této smlouvy je povinen Zhotovitel nakládat jako s důvěrnými materiály.
2. Za důvěrné materiály se pro účel této smlouvy nepovažují:
a)

informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem jejich
zpřístupnění Zhotovitelem,

b)

informace, které Zhotovitel získá jako informace nikoli důvěrného charakteru z jiného
zdroje než od Objednatele.

3. Zhotovitel se zavazuje použít důvěrné materiály výhradně za účelem splnění svých závazků
vyplývajících ze smlouvy. Zhotovitel se zejména zavazuje, že on ani jiná osoba, která bude
Zhotovitelem seznámena s důvěrnými materiály v souladu s touto smlouvou, je nezpřístupní
žádné třetí osobě vyjma případů, kdy:
a) Zhotovitel zpřístupní důvěrné
Objednatele,

materiály

s

předchozím

písemným

souhlasem

b) tak stanoví platný právní předpis.
4. V případě, že Zhotovitel bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných
materiálů neoprávněné osobě, je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat
Objednatele a vynaložit úsilí k nápravě tohoto stavu.
5. Objednatel je oprávněn uveřejnit tuto smlouvu a informace z ní vyplývající, zejména pak výši
sjednané ceny a skutečně uhrazené ceny, a to jakýmkoliv způsobem.

Čl. VIII
Smluvní pokuty, úrok z prodlení
1.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli níže uvedené smluvní pokuty v případě
a) nepředání díla ve lhůtě dle čl. II odst. 1 ve výši 250 Kč za každý započatý den prodlení,
nepředložení díla se zapracovanými připomínkami Objednatele ve lhůtě dle č. II odst. 2
ve výši 250 Kč za každý započatý den prodlení.

2.

neodstranění vad díla ve lhůtě dle č. V odst. 4 ve výši 250 Kč za každý započatý den
prodlení, porušení kteréhokoliv ustanovení čl. VI nebo VII této smlouvy ve výši 30.000 Kč
za každý takový případ. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a
smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty) a ukládány opakovaně.

3.

Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty
Objednatelem Zhotoviteli.

4.

Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezbavuje Objednatele práva k uplatnění případné
náhrady vzniklé škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, přičemž se částka
smluvních pokut do výše náhrady škody nezapočítává.
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5.

Při prodlení s platbou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné
výši z dlužné částky.
Čl. IX
Platnost a doba trvání této smlouvy, ukončení smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.
2. Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy lze ukončit těmito způsoby
a) odstoupením od smlouvy
i.

za podmínek uvedených v občanském zákoníku,

ii.

v případech, které si smluvní strany ujednaly dále v tomto článku smlouvy;

b) dohodou smluvních stran.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy Zhotovitel
a) bude v prodlení se splněním kterékoliv povinnosti dle této smlouvy proti lhůtě v této
smlouvě uvedené delším, než 30 dní bude v prodlení s odstraněním vad díla v záruční
době delším než 30 dní, zjistí-li Objednatel při kontrole provádění díla, že zhotovitel
porušuje své povinnosti dle této smlouvy a Zhotovitel ani po upozornění na takové
porušení povinností nezajistí nápravu,
b) uplatní-li u Zhotovitele své požadavky nebo připomínky v průběhu plnění předmětu
smlouvy a Zhotovitel je bez vážného důvodu neakceptuje nebo podle nich nepostupuje
4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení Objednatele se zaplacením
ceny za plnění předmětu smlouvy Objednatelem delším než 30 dní. Odstoupením od
smlouvy není dotčen případný nárok na náhradu škody.

Čl. X
Ostatní ujednání
1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody smluvních stran formou písemných číslovaných
dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. V otázkách, které nejsou touto smlouvou upraveny, se řídí právní vztahy platným právem
České republiky, zejména občanským zákoníkem.
3. Nastanou-li skutečnosti, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně
znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou smluvní strany povinny se o tom
bez zbytečného odkladu písemně informovat. Zároveň jsou obě smluvní strany zavázány
společně podniknout veškeré kroky k překonání překážek plnění této smlouvy.
4. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná. Smluvní strany
se v takovém případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým
ustanovením, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného
či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů
České republiky.
5. Obě smluvní stany podpisem této smlouvy vylučují, aby nad rámec jejích výslovných
ustanovení a ustanovení jejích příloh byla jakákoliv jejich práva či povinnosti dovozovány
z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, resp. ze zvyklostí
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této smlouvy.
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6. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel
1 stejnopis.
7. Žádná ze smluvních stran nesmí práva a povinnosti z této smlouvy bez písemného
souhlasu druhé smluvní strany postoupit na jiné subjekty.
8. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem
přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v
tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.

V Praze dne 21.6.2016

V Praze dne 21.6.2016

Za Objednatele

Za Zhotovitele

……………………….. …………….
Ing. Veronika Kramaříková, MBA v.r.
ředitelka Kanceláře místopředsedy vlády

……………………………………
Jana Němcová v.r.
statutární zástupkyně sdružení
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