.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli
Obec Blatnička, lČ: 00488518
Blatnička 163, 696 71 Blatnička
zast. Ing. Antonínem Minaříkem, starostou
č. účtu: 23423671/0100
{dále také jako obec ,,Blatnička", ,,zadavatel" nebo ,,centrálni zadavatel")
a

Obec Tavíkovice, IČ: 00293636
se sídlem: Tavíkovice1, 671 40
zast. Vladimírem Tesařem, starostou

(dále také podie významu jako ,,zájemce", ,,zájemci", nebo spolu s ostatními zájemci ,,sdružený
zadavatel" či ,,sdružení zadavatelé")
dle ustanovení § 1746 odst. 2 za použití ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského
zákoníku v platném znění, a dle ustanovení § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
v platném zněni(dále jen ,,zákon o zadáváníveřejných zakázek") tuto
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Smlouvu o spolupráci
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Úvodní ustanovení a účel smlouvy
1. Obec Blatnička je ve smyslu ustanovení § 4 zákona o zadáváni veřejných zakázek veřejným
zadavatelem, který jako centrální zadavatel dle ustanovení § 9 zákona o zadávání veřejných zakázek
za podpory obecně prospěšné společnosti Organizačně správní institut, o.p.s., lČ: 01707060, se
sídlem Lidická 718/77, Veveří, 602 00 Brno, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským
soudern v Brně, sp. zn. O 610, který je Partnerem projektu, realizuje projekt Společného nákupu
silové elektřiny anebo zemního plynu pro rok 2021.
'
2. Zájemce má zájem zúčastnit se projektu Společného nákupu silové elektřiny anebo zemního plynu
pro rok 2021 na Českomoravské komoditní burze Kladno spolu s dalšími subjekty - sdruženými
zadavateli (zejména obcemi/městy a jejich podřízenými organizacemi a institucemi vykonávajÍcÍmĹ
veřejnou správu a jejich podřízenými organizacemi), kteří s obci Blatnička rovněž uzavřeli či uzavřou
smlouvu o spolupráci, a jejichž seznam je nedílnou Přílohou č. 1této smlouvy, a to za účelem zajištění
výběru nejvhodnějšího dodavatele silové elektřiny anebo zemního plynu. V případě, že se některý ze
zájemců uvedený v Příloze č. 1 této smlouvy projektu Společného nákupu silové elektřiny anebo
zemního plynu pro rok 2021 na Českomoravské komoditní burze Kladno nezúčastní, budou ostatní do
projektu zapojení zájemci o této skutečnosti informování, a to nejpozději ke dni uskutečnění výběru
dodavatele energií dle ustanovení ČI. ll odst. 4 této smlouvy.
3. Účelem této smlouvy o spolupráci je dohoda smluvních stran o základních podmínkách vzájemné
spolupráce, jejichž cílem je:
a) optimalizace procesu nákupu silové elektřiny anebo zemního plynu,
b) objektivizace cen nakupované silové elektřiny anebo zemního plynu,
c) snÍženÍ celkové administrativní náročnosti procesu zadání veřejné zakázky,
d) komplexnost procesu výběrového řízení.
Dále je účelem této smlouvy ustanoveni centrálního zadavatele, který provede centralizované
zadávání veřejr)é zakázky ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek a dále upravení postupu při
1
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centralizovaném zadávání veřejné zakázky. S každým ze zájemců uzavírá obec Blatnička samostatnou
smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností v souvislosti s centralizovaným zadáváním veřejné
zakázky, jejímž předmětem jsou dodávky nabízené a nakupované na komoditních burzách ve smyslu
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ustanovení § 64 písm. C) zákona o zadávání veřejných zakázek.
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ll.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností obce Blatnička a zájemce
k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné zakázky
s názvem ,,společný nákup silové elektřiny a zemního plynu pro rok 2021". Předmětem této smlouvy
je tak provedení dále specifikovaných činnosti obci Blatnička pro sebe a na účet zájemce za účelem
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specifikovaným v ČI. I. odst. 3 této smlouvy, a to za úplatu sjednanou v ČI. lV. této smlouvy.
2. Obec Blatnička se zavazuje jako centrální zadavatel provést osobně, úplatně, svým jménem a
jménem a na účet zájemců výběrové řízenI, tj. komplexní poradenský servis v rámci vyhledání a
doporučení nejvhodnějšího dodavatele silové elektřiny anebo plynu pro období počÍnajÍcího dle
možností stávajÍcÍch odběrných smluv zájemce do 31.12.2021.
3. Obec Blatnička se zejména zavazuje provést veškeré nezbytně nutné činnosti umožňujÍcÍ realizaci
předmětu této smlouvy, zejména pak provést audity stávajÍcÍho odběru silové elektřiny v rozsahu
nezbytně nutném pro zpracování příkazu k obchodování, sestavit harmonogram jednotlivých fází
činnosti, vC. termínů realizace, oslovit další zájemce o zapojení do projektu společného nákupu na
Burze. výsledkem této činnosti obce Blatnička je vyhledání nejvhodnějšího dodavatele silové
elektřiny anebo zemního plynu zájemci, a to za podmínek stanovených v této smlouvě.
4. výběr dodavatele energií bude obcí Blatnička realizován v rámci jednacího řízenI bez uveřejnění dle
ustanovení § 64 písm. C) zákona o zadáváni veřejných zakázek sfixní jednotkovou cenou komodity
prostřednictvím dohodce na Českomoravské komoditní burze Kladno, se sídlem nám. SItná 3105, 272
01 Kladno, lČ: 49546392 (dále také jako ,,Burza"), kde bude jednotková cena silové elektřiny a
zemního plynu sjednávána dle vývoje na burze.

Ill.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Obec Blatnička je při své činnosti dle této smlouvy povinna:
,
a) postupovat s náležitou odbornou péčí v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek,
b) vykonávat předmět činnosti dle této smlouvy v úzké spolupráci se zájemci,
C) oznámit zájemcům všechny okolnosti, které zjistila při plnění předmětu této smlouvy a jež mohou
mít vliv na průběh vykonávaných činností obcí Blatnička; nedojde-li ke změně pokynů zájemců,
postupuje obec Blatnička tak, aby bylo možno dosáhnout účelu této smlouvy.
2. Obec Blatnička neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od
zájemců, u kterých obec Blatnička ani při vynaložení veškeré odborné péče, kterou po ní lze
spravedlivě požadovat, nemohla zjistit jejich nevhodnost, případně na ně upozornila zájemce a ten na
jejich použitítrval.
3. zájemci podpisem této smlouvy zplnomocňují obec Blatnička ke stanoveni zadávacích podmínek
uvedených v Přihlášce aukce, jakož i ke všem dalším úkonům nezbytným k provedení zadávacího
řIzenI na komoditních burzách, zejména pak k zmocněni dohodce k zastoupeni při uzavjránÍ
burzovních obchodů, který bude dále oprávněn zmocnit svého makléře.
4. zájemci se zavazují spolupracovat s obcí Blatnička, Burzou a dohodcem, jakož i poskytnout obci
Blatnička veškerou součinnost v rozsahu nezbytně nutném pro dosaženi splnění předmětu a účelu
této smlouvy, zejména pak předat kopie smluv a dodatků k těmto smlouvám na dodávku silové
elektřiny anebo zemního plynu, jakož i veškeré další dokumenty požadované Pravidly evidence
účastníků obchodováni Burzy. zájemci jsou zejména povinni upozornit obec Blatnička na veškerá
nebezpečí souvÍsejÍcÍ s plněním předmětu činnosti, s případnou odpovědností za škody ze strany
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zájemců, na běh lhůt, apod.
5. Obec Blatnička bude při své zadavatelské Činnosti postupovat v souladu se zákonem č. 229/1992
Sb,, o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem o zadáváni veřejných zakázek a
touto smlouvou.
6. zajemci berou na vědomí, že nákup komodity se bude realizovat prostřednictvím dohodce, který
splňuje kvalifikační a další předpoklady pro obchodování na komoditní burze. zájemci berou na
vědomi, že obec Blatnička se při obchodováni na burze bude plně podřizovat burzovním pravidlům.
7. Účastníci smlouvy se dohodli, že obec Blatnička je oprávněna uzavřít smlouvu o zprostředkováni
burzovních obchodů s dohodcem, který je oprávněn zprostředkovávat burzovní obchody, resp.
souhlasí s uzavřením této smlouvy, byla-li již tato smlouva uzavřena. Dohodce bude vybrán obcí
Blatnička. O výběru dohodce je obec Blatnička povinna informovat zájemce. Dle výslovné dohody
stran je obec Blatnička výlučně oprávněna dávat dohodci pokyny k obchodování na komoditní burze.
8. Smluvní strany se dohodly, že obec Blatnička je, jako centrální zadavatel, pověřena vystupovat za
zájemce navenek vůči třetím osobám, a to zejména vůči Burze a vůči Dohodci. zájemce pověřuje
obec Blatnička, jako centrálního zadavatele, k vystavení plné moci Dohodci k zastupování při všech
úkonech učiněných na Burze v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.
9. zajemce pověřuje obec 'Blatnička, jako centrálnIho zadavatele, k podání žádosti o zařazení do
evidence Registračního centra Burzy, a tím souhlasI s archivací údajů o sobě v Registračním centru
Burzy.
10. Zájemce pověřuje obec Blatnička, jako centrálního zadavatele, k podání centrálni poptávky silové
elektřiny a zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky do obchodně-informačního systému
Burzy, resp. obec Blatnička je jako centrálni zadavatel výlučně oprávněna předávat Dohodci pokyny k
obchodovánIelektřiny a zernního plynu na Burze.
11. Způsob společné úhrady nákladů zadávacího řízení je sjednán v ČI. lV. této smlouvy.
12. Zájemce prohlašuje, že bere na vědomí skutečnost, že burzovní obchod uzavřený na Burze na
základě této smlouvy a s ní souvĹsejÍcÍ centrální poptávky zadané obcí Blatnička, jako centrálním
zadavatelem, zakládá smluvní vztah mezi zájemcem a příslušným dodavatelem, a to ve formě
Závěrkového listu, vystaveném Burzou (samostatná dňčí smlouva mezi zájemcem a příslušným
dodavatelem). V případě porušení smluvních povinností vyp|ývajÍcÍch z uzavřené dÍ|čÍ smlouvy, resp.
Závěrkového listu, nese každý sdružený zadavatel (zájemce) následky samostatně.
13. zajemci se dále zavazuji na žádost obce Blatnička vyhotovit pro obec Blatnička a včas předat obci
Blatnička písemnou plnou moc či písemné plné moci, bude-li vyžadována pro plněni některé z
činností dle této smlouvy.
14. Zájemce zařazuje do veřejné zakázky ,,společný nákup silové elektřiny anebo zemního plynu pro
rok 2021" odběrná místa, jejichž seznam se zavazuje předat obci Blatnička nejpozději do 7 dnů od
uzavření této smlouvy, nebyl-li předán při podpisu této smlouvy; předaný seznam odběrných mist dle
věty předchozí se okamžikem jeho doručení obci Blatnička stává jako PřIloha č. 2 nedi!nou součásti
této smlouvy. zajemce se zavazuje ohlásit obci Blatnička bez zbytečného odkladu všechny změny
v odběrných místech zájemce, ke kterým dojde v průběhu trvánítéto smlouvy.

IV.
Odměna, náklady a platební podmínky
1. Obci Blatnička náleží odměna za její činnost dle této smlouvy v celkové výši 1.000,- KČ. Nárok na
odměnu obci Blatnička vzniká dnem podpisu Závěrkového listu s dodavatelem silové elektřiny anebo
zemního plynu. Veškeré náklady, které obec Blatnička nutně nebo účelně vynaloží při plněni svého
závazku, jsou již zahrnuty v odměně obce Blatnička tohoto odstavce smlouvy.
2. Odměnu dle předchozího odstavce smlouvy je obec Blatnička oprávněna vyúčtovat daňovým
dokladem - fakturou, která bude mimo dalších náležitosti obsahovat č. této smlouvy a lhůtu
splatnosti, která dle dohody stran činí 14 dní od vystavení faktury zájemci. Obec Blatnička je
oprávněna vystavit fakturu bezodkladně po podpisu Závěrkového listu s dodavatelem. V případě, že
faktura nebude mít odpovjdajÍcÍ náležitosti, je zájemce oprávněn zaslat ji ve lhůtě trvání splatnosti
3
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zpět obci Blatnička k opravě či doplnění, aniž by byl v prodlení s úhradou odměny. Lhůta sp|atr)osti
počíná opakovaně běžet od vystavení opravené či doplněné faktury.
3. Smluvní strany se dohodly, že každý ze sdružených zadavatelů (zájemce) ponese poměrnou část
nákladů spojených s realizaci zajištění výběru dodavatele silové elektřiny anebo zemního plynu dle
této smlouvy, kterými ,jsou odměna dohodci a poplatky dle poplatkového řádu Burzy za uzavřený
burzovn' obchod na př's ušnérn bur7ovn'm shrornážděni, když tyto náklady budou maximálně činit
1,4% z celkového objemu uzavřeného burzovního obchodu na příslušném burzovnírn shromáždění -f
DPH v zákonné výši (tj. dosažená cena x předpokládané množství).
4, Odměna dohodce dle odstavce 3. tohoto článku smlouvy bude dohodcem účtována obci Blatnička,
která ji přefakturuje zájernci, a to v porněrné výši podle nakoupeného objemu silové elektřiny anebc)
zemního plynu pro jednotlivé zadavatele (zájemce) dle jejich odběrných mist. Burzovní poplatky dle
odst. 3 tohoto článku smlouvy budou Burzou účtovány obci Blatnička, která je přefakturuje zájemci, a
to v poměrné výši podle nakoupeného objemu silové elektřiny anebo zemního plynu pro jednotlivé
zadavatele (zájemce) dle jejich odběrných rnist. Pro přefakturaci se použiji ustanovení odstavce 2
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tohoto článku smlouvy přiměřeně.
5. Platby dle této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na shora uvedený účet obce
Blatnička.
Článek V.
Zpracováni osobních údajů
1. zájemce podpisem této smlouvy bere na vědomi, že dne 25. května 2018 nabylo účinnosti nařIzenI
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volnérn pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařIzenI o ochraně osobních údajů) (dále .jen ,,GDPR") a dne 24.04.2019 zákon Č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Pro účely této srnlouvy se použiji definice termínů tak,
jak jsou uvedené v ČI. 4 GDPR.
2. Smluvní strany se podpisem této smlouvy dohodly, že obec Blatnička přistoupí ke zpracování
Osobních údajů pouze na základě doložených pokynů od zájemce (včetně předáníOsobnÍch údajů do
třetí země anebo mezinárodní organizaci), vyjma situaci, pokud je obec Blatnička povinna Osobní
úda.je zpracovávat dle práva EU anebo členského státu, které se na obci Blatnička vztahuje.
Specifikace zpracování Osobních údajů (zejména pak předmět a doba trvání zpracováni, povaha a
účel zpracování, typ Osobních údajů a kategorie subjektů údajů) je obsažer)a v příloze č. 3 'této
smlouvy, která tvoří je.ji r)edÍ|nou součást.
,
3. S přihlédnutIm k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a
různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob se obec Blatnička zavazuje přijmout
vhodná technická a organizační opatření tak, aby zpracování Osobních údajů splňovalo požadavky
GDPR a aby byla zajištěna ochrana práv sub,jektů údajů. Za účelern zabezpečení Osobních údajů dle
předchozí věty obec Blatnička zváži přijetí zejména nás|edujÍcÍch 'technických a organizačr)ľch
bezpečnostních opatřeni:
- pseudonymizace a šifrováníOsobnÍch údajů;
- schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb
zpracováni;
- schopnost obnovit dostupnost Osobních údajů a přistup k nim včas v případě fyzických či
technických incidentů;
- proces pravidelného testováni, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a
organizačních opatření pro zajištěrú bezpečnosti zpracováni Osobních údajů.
4. S ohledem na povahu zpracováni se obec Blatnička zavazuje být zájemci nápomocna
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatřeni a poskytnout zájemci veškeré
potřebné informace, aby obec Blatnička splnila své povinnosti reagovat na žádost o výkori práv
subjektů údajů (zejména práva na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnos't
a vznesení námitky, v souvislosti se zpracováním Osobních údajů), jakož i při zajišťování sou|ad(j s
povinnostmi zájemce 'tý|(ajÍcÍmi se zabezpečení zpracováni Osobních údajů, oznamováni případů
4
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porušení zabezpečeni Osobních údajů dozorovému úřadu anebo subjektu údajů, anebo nápomoci při
posouzenívhvu na ochranu Osobních údajů anebo předchozí konzultaci s dozorovým úřadem.
5. Na základě písemné žádosti zájemce poskytne obec Blatnička zájemci veškeré informace potřebné
k prokázání toho, že obec Blatnička dodržuje povinnosti ochrany Osobních údajů stanovené touto
smlouvou.
6. Pokud má obec Blatnička za to, že určitý pokyn zájemce porušuje GDPR nebo jiné předpisy EU
nebo členského státu, které se vztahuji na obci Blatnička, týkající se ochrany Osobních údajů, sdělí to
neprodleně písemně zájemci.
7. Požádá-li písemně zájemce obci Blatnička o výmaz Osobních údajů, je obec Blatnička povinna tak
učiriit (a to včetně veškerých existujÍcÍch kopií či replikací Osobních údajů) nejpozději do 5 pracovních
dnů ode dne zasláni písemného požadavku zájemcem, není-li povinen předmětné Osobní údaje uložit
podle práva EU anebo členského státu, k'teré se na obci Blatnička vztahuje. obec Blatnička vyrozumí
zájemce o výmazu Osobních údajů dle tohoto bodu smlouvy nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne
provedení jejich výmazu, příp. v uvedené lhůtě sdělí zájemci, že Osobní údaje s ohledem na svou
zákonnou povir)nost uložení Osobních údajů nevymaže. Toto ujedr)áni smlouvy se použije přiměřeně i
ve vztahu k opravě anebo omezenÍzpracováníOsobr)Ích údajů v souladu s GDPR.
8. Obec Blatnička bez toho, aby byla .jakkoliv omezována platnost výše uvedených ustanovení,
prohlašuje, že bude činit následujícŕ
- nebude kopírovat, skladovat nebo distribuovat žádné Osobní údaje ani nedovolí, aby Osobní údaje
byly kopírovány, skladovány nebo distribuovány kromě kopii, skladováni nebo distribuce, jež jsou
přísně vyžadovány v souvislosti s účelem, ke kterému budou zájerncern určeny;
- bude řádně skladovat, manipulovat a uschovávat všechr)y dok(jmenty nebo jiné média obsahujÍcÍ
Osobní údaje, a to v maximálním bezpečí;
- bude provádět taková opatřeni k ochrar)ě Osobních údajů, jako by přijala pečlivá a opatrná osoba
pro své vlastní důvěrné informace či osobní úda,je.
9. Bude-li mít obec Blatnička zájern o poskytnuti přístupu k Osobním úda.jům třetím osobám subdodavatelům obce Blatnička (dále jen ,,Další zpracovatel"), je obec Blatnička povinna předem
s odpovidajÍcÍ náležitou péči prověřit každého Dalšího zpracovatele a ujistit se, že Další zpracovatel
přijal vhodná technická a orgarHzačni opatření k ochraně Osobních údajů před neoprávněným nebo
protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením, poškozenirn, krádeží, změnou nebo
poskytnutím tak, aby vyhověl požadavkům GDPR a dalších zákonů nebo předpisů na ochranu údajů
ELJ nebo členského státu.
10. Splňuje-li Další zpracovatel veškeré požadavky uvedené v odst. 9 tohoto článku smlouvy, je obec
Blatnička povinna informovat zájemce o svém zájmu o posi(ytnuti přístupu k Osobním údajům
Dalšímu zpracovateli, a to nejpozději 20 pracovních dnů před uzavřením smlouvy s Dalším
zpracovatelem; zájemce je oprávněn do 10 pracovních dnů ode dne obdržení výše uveder)ých
ir)formacj od obce Blatnička vyslovit vůči osobě Dalšího zpracovatele anebo rozsahu poskytovaných
Osobních údajů své námitky. Věta předchozí se dle výslovné dohody smluvních stran neuplatní pro
účely případného dalšího zpracovárň Partnerem projektu, jakož i dohodcem a Burzou dle ČI. l. a Ill.
této smlouvy. Nevyjádři-li se zájemce v uvedené lhůtě, považuji to smluvní strany za nesouhlas
zájemce se zpracovávánirn Osobních údajů tímto Dalším zpracovatelem a v uvedenérn rozsahu a obec
Blatnička nenioprávněna poskytnout Da|šímtj zpracovateli přístup k Osobním údajům.
11. Požádá-li písemně zájemce obec Blatnička o výmaz Osobních údajů, které v souladu stímto
článkem smlouvy zpracovává Další zpracovatel, použije se odst. 7 tohoto článku smlouvy přiměřeně.
12.. Dojde-li k porušeni zabezpečení Osobních údajů, je obec Blatnička povinna nejpozději do 48
hodin poté, co se o porušení zabezpečení dozví:
a
) informovat zájemce o porušení zabezpečení Osobních údajů;
b
) jakmile to bude rozumně možné (a v případě potřeby postupně, jak budou informace
přibývat), poskytnout zájemci následujÍcÍ informace:
-podrobný popis porušeni zabezpečeni Osobrňch údajů, včetně, pokud je to možné,
přibližného počtu dotčených subjektů Udaju a kategorií a přibližného množství
dotčených záznamů Osobních údajů;
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-popis pravděpodobných důsledků porušeni zabezpečeni Osobních údajů;
-popis opatřeni, která obec Blatnička přijala nebo která navrhuje k řešení porušení
zabezpečeni Osobních údajů, případně včetně opatření na zmÍrnÉfnÍ jeho možných
nežádoucích účinků;
c
) bezodkladně podniknout kroky k vyšetřeni porušení zabezpečení Osobních údajů; ke
zmírnění účinků porušení zabezpečení Osobních Udajů; k nalezení, zastavení a odstranění příčiny
porušení zabezpečení Osobních údajů; a po zasláni oznámení zájemci také provést obnoveni nebo
jiné nezbytné kroky k nápravě porušení zabezpečeni Osobních údajů.
13. Obec Blatnička není oprávněna porušení zabezpečeni Osobních údajů oznamovat přímo
subjektům údajů, jejichž Osobních údajů se incident týká, anebo dozorovému úřadu bez předchozího
písemného povoleni zájemce.
VI.
Porušení smluvních povinnosti
1. Pro případ prodlenI kteréhokoliv ze zájemců s úhradou jakéhokoliv peněžitého plněni dle této
smlouvy smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť jen
započatý den prodlenis úhradou dlužné částky.
2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody způsobené porušením povinnosti.
-Nárok na smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena. Smluvní
pokuta je splatná do 5 dnů od doručení výzvy příslušné smluvní straně. Odstoupeni od smlouvy nemá
vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu dle této smlouvy.

.
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VIl.
Trvání smlouvy
1. Obec Blatnička je povinna zahájit plnění dle této smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději do
15 dnů od uzavřeni této smlouvy.
2. Tato smlouva je sjednána na dobu určitou a to do doby dosaženi účelu, tj. končí podpisem
Závěrkového listu.
3. závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody smluvních stran
nebo odstoupením od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy. Podstatným porušením
smlouvy se rozumí zejména skutečnost, že smluvní strany neplní své povinnosti vyplývajÍcÍ z této
smlouvy takovým způsobem, který může poškodit práva nebo j'právněné zájmy druhé smluvní strany
a vadný stav neodstraní ani na základě písemné výzvy druhé smluvní strany v dodatečně stanovené
lhůtě, případně vadný stav již odstranit nelze. Účinky odstoupení nastávají dnem následujíckn po dni,
kdy bylo písemné oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. Tim není dotčen nárok na
náhradu škody.
VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy a skutečnosti touto smlouvou neupravené se řidI zákonem č.
89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadáváni
veřejných zakázek v platném znění. Smluvní strany prohlašujI, že shora uvedená ujednání jsou
veškerými ujednáními, která v souvislosti s touto smlouvou učinily, a že neučinily žádná vedlejší
ujednání při této smlouvě, která by v ní nebyla obsažena.
2. Smluvní strany se ve smyslu příslušných ustanoveni zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zavazuji spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo
z veřejné finanční podpory,
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, případně seznam účastníků této smlouvy, bude
poskytnut dodavatelům jako součást zadávací dokumentace.
4. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky, opatřenými pořadovým
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č'slem a datem, které obě smluvní strany opatři svým" Podp°sy Tato smlouva je p atná a účinná dnem
jejího podpisu oběma stranami.
5. Pro účely doručováni jsou rozhodné adresy účastníků uvedené v záhlaví této smlouvy. Za doručení
pro účely této smlouvy se považuje i 3. pracovni den poté, co byla zásilka předána přís|ušnou stranou
k poštovni přepravě.
6. Pokud by smlouva trpěla právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak,
nemohou takové právni vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celé smlouvy. Všechna ustanovení
smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v
rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a smlouva bude
posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. Na místo neplatného nebo
neúčinného ujednáni se smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který
umožní, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každý ze smluvních účastníků obdrží po
jednom.
8. Smluvní strany tímto shodně prohlašujI, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a
výslovně uvádějí, že obsahuje pouze pravdivé údaje a že vzájemná plnění stran nejsou v hrubém
nepoměru. Dále smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitým, vážným a srozumitelným způsobem, nikoli v tísni,
z nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti či za nápadně nevýhodných
podmínek, když každá ze stran měla možnost ovlivnit obsah smlouvy, kterému bez výhrad rozumí,
což smluvní strany stvrzují svými podpisy.
9. Tato smlouva byla ve vzorovém znění schválena obcí Blatnička usnesením č. 7/5/2020 ze zasedání
2/2020 ZO Bla'tnička ze dne 12.5,2020, Uzavřeni této smlouvy bylo zájemcem schváleno usnesením
Zastupitelstva obce Tavíkovice č. 5 ze dne 15.7.2020.
Příloha:

'!'
' 'j;.
É,
É
:t
,

r,

l
l

;

l) Seznam zájemců
2) Seznam odběrných mist
3) Specifikace zpracování osobních údajů
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