SMLOUVA O DODÁNÍ LICENCE K UŽITÍ SOFTWAROVÉHO PRODUKTU
(dále jen „smlouva“)

uzavřená ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany
1.1.

Objednatel:

Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlo:
Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
Zastoupený: Ing. Karlem Půbalem, Ph.D., kvestorem
Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
č. ú.:
500022222/0800
IČO:
60460709
DIČ:
CZ60460709
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

1.2.

Dodavatel:
Sídlo:
Zastoupený:
bank. spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zapsaný v OR vedeném

soudem v

, oddíl

, vložka

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu dle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k plnění veřejné zakázky malého rozsahu s
názvem „Dodávka software ArcGIS Extensions, SW ENVI – II.“ smlouvu následujícího znění:

II.
Definice
2.1.

Níže uvedené pojmy budou při výkladu této smlouvy interpretovány následovně:
a)
Pojem "Výrobce software" znamená společnost výrobce Softwarového produktu, který je
poskytovatelem licence k Produktům.
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b)

c)

d)

Pojem “Licenční smlouva” znamená příslušnou licenční smlouvu Výrobce software uzavřenou s dodavatelem, která je součástí nabídky dodavatele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu.
Pojem „Softwarový produkt“, popř. jen „Produkt“ znamená standardní aplikační softwarové programy vyvinuté a licencované Výrobcem software (včetně Souvisejících materiálů) a způsobilé pro jejich distribuci Dodavatelem.
Pojem „Související materiály“ znamená veškeré informace v písemné, grafické nebo digitální formě vztahující se k užívání nebo provozu Produktů včetně, nikoli však pouze, licenčních smluv, poznámek k jednotlivým verzím, uživatelské dokumentace, příruček, instalačních pokynů, školící dokumentace, technických informací a instruktáží, dat, souborů
dat, důvěrných uživatelských aktivačních nebo registračních kódů, klíčových softwarových
kódů dodávaných Výrobcem software a/nebo Dodavatelem.
III.
Prohlášení Dodavatele

3.1.

Dodavatel prohlašuje, že na základě smlouvy uzavřené s Výrobcem software je oprávněn na území
České republiky předvádět, propagovat, uvádět na trh, distribuovat, instalovat, poskytovat podporu
a návody pro užití Produktů a Souvisejících materiálů koncovými uživateli.
IV.
Předmět smlouvy

4.1.

Předmětem této smlouvy je dodání licence, včetně Souvisejících materiálů, jejíž specifikace je obsažena v příloze č. 1 – Technické specifikaci (dále jen „zboží“ nebo „Produkt“) tvořící nedílnou součást
této smlouvy.

4.2.

Užívání Produktů objednatelem podléhá licenčním podmínkám obsaženým v Licenční smlouvě.

V.
Cena a platební podmínky
5.1.

Ceny za zboží v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených je stanovena na
základě nabídky dodavatele předložené v rámci zadávacího řízení jakožto cena maximální (tj. cena,
kterou není přípustné překročit).

5.2.

Celková cena zboží je uvedena v české měně a je
,- Kč bez DPH. DPH bude stanoveno a odvedeno v souladu s platnými právními předpisy. Jednotková cena dodaného zboží je uvedena v příloze
č. 1 této smlouvy.

5.3.

Cena za zboží je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů
spojených s plněním předmětu této smlouvy. Cena zahrnuje provedení souvisejících služeb uvedených v této smlouvy. Cena za zboží zahrnuje také veškeré související náklady, zejména případné náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikáty a atesty, převod práv, pojištění, přepravní náklady či náklady na
případnou ostrahu zboží do doby jeho řádného odevzdání objednateli apod. Cena za zboží je nezávislá na vývoji cen a kurzových změnách.
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5.4.

Cena za zboží bude objednatelem uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury,
a to bezhotovostním převodem na bankovní účet dodavatele. Fakturu je dodavatel povinen vystavit
nejpozději do 5 dnů po řádném a včasném dodání a převzetí zboží objednatelem dle této smlouvy.

5.5.

Dodavatel podpisem této smlouvy prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou předmětu
plnění a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré související služby a práce, jejichž provedení je pro
řádné splnění závazku vyplývajícího z této smlouvy nezbytné, a že při stanovení ceny za licence dle
této smlouvy:
a) řádně zjistil předmět plnění této smlouvy,
b) prověřil místní podmínky pro provedení předmětu plnění této smlouvy,
c) při kalkulaci kupní ceny zohlednil veškeré technické a obchodní podmínky uvedené
d) ve smlouvě a jejích přílohách.

5.6.

Není-li uvedeno jinak, rozumí se veškeré ceny uvedené v této smlouvě bez daně z přidané hodnoty
(DPH). DPH bude dodavatelem účtována dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5.7.

Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu
ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů. Zároveň musí být na faktuře uvedeny názvy obou dodávaných software a označení projektu a operačního programu, z něhož je dodávka financována: „Výzkumná a
vzdělávací infrastruktura pro podporu národní iniciativy Průmysl 4.0”, který je spolufinancovaný
z Operačního
programu
Výzkum,
vývoj
a
vzdělávání,
registrační
číslo:
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002634. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je
objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do
prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury objednateli.

5.8.

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Fakturu je dodavatel povinen doručit na adresu: Česká zemědělská univerzita v Praze, Ekonomický odbor, Kamýcká
129, 165 00 Praha - Suchdol. Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že objednateli nevznikne povinnost fakturu doručenou jiným způsobem uhradit.

5.9.

Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu dodavatele.

5.10.

Úhrada ceny za zboží nebo její části bude dodavateli převedena na jeho účet zveřejněný správcem
daně podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a
to i v případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud dodavatel nebude mít bankovní
účet zveřejněný podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů správcem daně, provede objednatel úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl objednatel v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně
oznámí dodavatel bezodkladně objednateli. Toto ustanovení se neuplatní v případě, že prodávající
není povinen mít dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
účet zveřejněný správcem daně.

5.11.

Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění o dodavateli zveřejněna příslušným správcem daně informace, že je nespolehlivým plátcem DPH, vyhrazuje si objednatel, jakožto ručitel,
právo o částku odpovídající výši DPH uvedenou v čl. 5.2. této smlouvy snížit částku poskytnutou na
úhradu cena za zboží dodavateli dle této smlouvy. Tuto skutečnost je objednatel povinen dodavateli
předem oznámit. Uplatněním tohoto postupu dojde ke snížení pohledávky dodavatele za objedna-
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telem o příslušnou částku DPH a dodavatel není oprávněn po objednateli uhrazení částky odpovídající výši DPH jakkoliv vymáhat. Toto ustanovení se neuplatní v případě, že dodavatel není povinen
zveřejňovat účet dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
5.12.

Stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem DPH po uhrazení ceny za licence ze strany objednatele,
je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V takovém případě smluvní strany vrátí vše, co
si navzájem dosud plnily.

5.13.

Objednatel v souvislosti s plněním předmětu smlouvy neposkytuje dodavateli žádné zálohy.

5.14.

Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny za dodání licence k užití Produktů v částce nebo
čase sjednávají strany úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
VI.
Dodání zboží

6.1.

Dodáním se pro účely této smlouvy rozumí zejména zaslání autorizačních kódů objednateli pro zpřístupnění a instalaci Softwarových produktů objednatelem přímo z internetových stránek Výrobce
software, nebo zaslání informace o zpřístupnění autorizačních kódů objednateli pro instalaci Softwarových produktů objednatelem přímo z internetových stránek Výrobce software. Autorizační
kódy a/nebo informaci o zpřístupnění autorizačních kódů zašle dodavatel objednateli prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu uvedenou objednatelem při akceptaci nabídky Produktu.

6.2.

Místem dodání plnění je budova Provozně ekonomické fakulty (položka č. 1 v příloze č. 1 smlouvy)
v areálu sídla kupujícího a budova Technické fakulty (položka č. 2 v příloze č. 1 smlouvy), konkrétně
místnost M40/4, na adrese sídla zadavatele, tj.: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol.

6.3.

Dodavatel se zavazuje dodat objednateli zboží nejdéle ve lhůtě do 7 dnů ode dne nabytí účinnosti
této smlouvy.
VII.
Odpovědnost za škodu

7.1.

Strany smlouvy si vzájemně odpovídají za škodu vzniklou porušením povinnosti stanovené touto
smlouvou nebo obecně závazným právním předpisem.

7.2.

Dohodou stran se celková výše náhrady škody omezuje částkou odpovídající výši ceny zaplacené
za dodání licence k užití Produktu, ohledně něhož došlo ke škodné události. Dále strany výslovně
sjednávají, že dodavatel nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození dat dodavatele, případná
rekonstrukce ztracených nebo znehodnocených dat jde na vrub objednatele.

7.3.

V případě, že výše ceny zaplacené objednatelem za dodání licence k užití Produktu, ohledně něhož
došlo ke škodné události, přesáhne částku 1.000.000,- Kč, celková výše náhrady škody a povinnost
stran k náhradě škody se dohodou stran omezuje maximální částkou ve výši 1.000.000,- Kč.

7.4.

Ustanovením tohoto článku smlouvy není dotčena odpovědnost za škodu dle podmínek Licenční
smlouvy.
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VIII.
Povinnost mlčenlivosti
8.1.

Strany smluvní ujednávají, že veškeré informace poskytnuté si jimi navzájem při realizaci předmětu
této smlouvy považují za důvěrné a tvořící předmět jejich obchodního tajemství, a proto se zavazují, že nebudou zveřejňovat jakoukoli z takto získaných informací bez předchozího písemného
souhlasu druhé smluvní strany. Závazek zachování mlčenlivosti se v plném rozsahu vztahuje
i na zaměstnance smluvních stran, jakož i na spolupracující osoby třetích stran. Povinnost zachování mlčenlivosti platí po celou dobu realizace předmětu této smlouvy a dále po dobu dvou let
následujících po dni poskytnutí posledního věcného plnění ze strany Dodavatele ve prospěch Uživatele. Bez ohledu na výše uvedené ustanovení nebudou mlčenlivosti podléhat informace, které:
a)
se stanou veřejně známými a přístupnými, a to nikoli v důsledku činu nebo zanedbání jejich příjemce;
b)
příjemce informací tyto oprávněně znal před jejich poskytnutím druhou smluvní
stranou a nevztahovalo se na ně omezení poskytování;
c)
byly vytvořeny samostatně jejich příjemcem nebo třetí stranou, o čemž svědčí záznamy strany, která je vytvořila;
d)
příjemci oprávněně poskytne třetí strana, která tyto informace nezískala přímo ani
nepřímo od poskytovatele důvěrné informace;
e)
byly poskytnuty na základě (i) povinnosti dané obecně závaznými právními předpisy, (ii) na základě vykonatelného soudního rozhodnutí, (iii) vykonatelného rozhodnutí orgánů státní správy (iv), nebo které nemohou podléhat utajení dle obecně závazných právních předpisů.

8.2.

Ze shora uvedeného ujednání sjednávají strany výjimku, kdy dodavatel je oprávněn o dodání licence k užití Produktů objednateli referovat ve svých obchodních a prezentačních materiálech, a
to nejvýše uvedením obchodního jména Uživatele, specifikací dodaných Produktů a počtem dodaných licencí.
IX.
Ochrana osobních údajů

9.1.

S ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně
osobních údajů, které stanoví pravidla týkající se ochrany fyzických osob a jejich osobních údajů,
dohodly se smluvní strany v návaznosti na povinnosti objednatele plynoucí ze shora citované
právní úpravy na ochranu osobních údajů na následujícím.

9.2.

Plnění poskytované objednateli dodavatelem na základě smlouvy a v souvislosti s ní není jakákoli
zpracovatelská operace ze strany dodavatele ve vztahu k objednatelem zpracovávaným osobním
údajům. Byť není vyloučeno, že dodavatel přijde při poskytování plnění objednateli do kontaktu
s osobními údaji, informacemi o parametrech zpracování osobních údajů, včetně informací o zabezpečení, výslovně platí, že dodavatel není oprávněn s těmito jakkoli disponovat.

9.3.

Dodavatel není oprávněn při poskytování plnění objednateli jakkoli aktivně přistupovat k osobním
údajům zpracovávaným objednatelem, stejně tak jako k informacím o zpracování osobních údajů
realizovaných objednatelem a ani k informacím o zabezpečení zpracování osobních údajů.

9.4.

Přijde-li dodavatel při poskytování plnění objednateli na základě smlouvy do kontaktu s osobními
údaji, s informacemi o jejich zabezpečení, či s informacemi o parametrech zpracování osobních
údajů, bude o nich zachovávat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti v potřebné míře zajistí i u svých
zaměstnanců a u dalších pro ni činných osob. Za tím účelem dodavatel přijme potřebná bezpečnostní a technicko-organizační opatření (například prováděním záznamů o přístupech do systému
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Uživatele či k datům a úložištím, které mohou zahrnovat i osobní údaje; vytvářením zaheslovaných
přístupů, které umožňují identifikovat přistupující osobu a zamezují zneužití přístupu třetí osobou;
prováděním činností, při nichž může dojít k přístupu k osobním údajům, výhradně na základě principu need-to-know – tedy omezeným okruhem osob a jen je-li to nezbytné). Součástí řádného
zabezpečení ze strany dodavatele bude i pravidelné prověřování efektivity a dostatečnosti přijatých bezpečnostních opatření, školení zaměstnanců a osob zapojených do poskytování plnění Uživateli a ověřování jejich znalostí, správného chápání fungování bezpečnostních pravidel a dodržování stanovených opatření a postupů.
9.5.

Bezpečnostní opatření Dodavatel provede na základě řádného zhodnocení rizik, jejich pravděpodobnosti a možných negativních důsledků z nich plynoucích pro práva a svobody dotčených osob
(subjektů osobních údajů). Primárním cílem musí být eliminace rizik, tam kde to není možné pak
minimalizace rizik, a tam kde není možné ani to, eliminace nebo alespoň minimalizace možných
negativní důsledky pro práva a svobody dotčených osob.
X.
Práva a povinnosti stran

10.1.

Dodavatel je povinen dodat zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Veškeré zboží dodávané dodavatelem objednateli z titulu této smlouvy musí splňovat kvalitativní požadavky dle
této smlouvy.

10.2.

Dodavatel je povinen dodat zboží bez vad kupujícímu v souladu s podmínkami této smlouvy,
zejména přílohou č. 1, přičemž za řádné dodání zboží se považuje jeho převzetí objednatelem.

10.3.

Dodavatel je povinen objednateli předat doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání zboží. Vše
v českém či anglickém jazyce a podle předpisů platných v ČR, pokud nebude dohodnuto jinak.

10.4.

Dodavatel je povinen neprodleně vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o
všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.

10.5.

Dodavatel je povinen se seznámit se všemi informacemi, údaji a jinými dokumenty, které jsou
součástí smlouvy nebo mu byly v souvislosti s ní poskytnuty ze strany objednatele. Pokud by některé informace, údaje nebo hodnoty dodané objednatelem byly nekompletní nebo nepřesné do
té míry, že by tato skutečnost mohla ovlivnit řádné dodání zboží, je v takovém případě povinností
dodavatele upřesnit či zajistit chybějící informace a údaje. V případě, že objednatelem poskytnuté
hodnoty či údaje mají zásadní význam pro dodání zboží, je vždy povinností dodavatele si dané
údaje ověřit. Objednatel se zavazuje poskytnout dodavateli nezbytnou součinnosti v termínech
dle svých provozních možností. Dodavatel nemá nárok na žádné dodatečné platby ani prodloužení
termínu dodání zboží z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k předmětu této smlouvy.

10.6.

Strany se dohodly a dodavatel určil, že osobou oprávněnou k jednání za objednatele ve věcech,
které se týkají této smlouvy a její realizace je:
Jméno:
e-mail:
tel.:

10.7.

Strany se dohodly a objednatel určil, že osobou oprávněnou k jednání za objednatele ve věcech,
které se týkají této smlouvy a její realizace je:
Jméno:
Ing. Martina Houšková Beránková, Ph.D.
e-mail:
berankova@pef.czu.cz
tel.:
+420 224 382 237
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Jméno:
e-mail:
tel.:
10.8.

doc. Mgr. Jitka Kumhálová, Ph.D.
kumhalova@tf.czu.cz
+420 224 383 148

Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě
této smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny v písemné formě
v českém jazyce a doručují se buď osobně, nebo doporučenou poštou, či
e-mailem, k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.
XI.
Trvání smlouvy

11.1.

Strany smluvní sjednávají možnost odstoupení od této smlouvy:
11.1.1. Dodavatelem pro případ, že:
a) Uživatel je v prodlení s úhradou finančních částek dle čl. VI. této smlouvy po dobu
delší než 30 dnů; a/nebo
b) Uživatel porušuje podmínky Licenční smlouvy a není zjednána náprava ani ve lhůtě
do 30 dnů ode dne, kdy je na porušování Licenční smlouvy písemně upozorněn;
11.1.2. Uživatelem pro případ, že Dodavatel je v prodlení s dodáním licence k užití Produktů
dle čl. VII. této smlouvy po dobu delší 30 dnů.

11.2.

Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení písemného rozhodnutí o odstoupení opačné
straně smluvní. Pro případ odstoupení se strany zavazují vypořádat vzájemná práva a povinnosti
ve lhůtě do 15 dnů ode dne odstoupení. Odstoupením od smlouvy Dodavatelem zaniká právo Uživatele na užití Produktů. Ve lhůtě 15 dnů ode dne odstoupení je Uživatel povinen přestat používat
Produkty, odinstalovat, odstranit a zničit Softwarové produkty včetně veškerých kompletních a
částečných kopií, modifikací, upravených či jinak pozměněných či sloučených verzí. Splnění povinnosti dle předchozí věty je Uživatel povinen Dodavatele písemně oznámit a na jeho výzvu fakticky
prokázat.

11.3.

Pro případ, že Dodavatel odstoupila od této smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 2 bod 2.1.2 tohoto článku smlouvy, není dotčen nárok Dodavatele na úhradu ceny za dodání licence k užití Produktů v plné výši stanovené čl. VI. této smlouvy.
XII.
Závěrečná ustanovení

12.1.

Vztahy mezi stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených
se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a
ostatními obecně závaznými právními předpisy.

12.2.

Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran.
Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy. Jinou než písemnou formu dodatku v listinné podobě smluvní strany tímto
vylučují.

12.3.

Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto
ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že
jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.

12.4.

Smluvní strany budou vždy usilovat o přátelské urovnání případných sporů vzniklých
ze smlouvy. Pokud nebylo dosaženo přátelského urovnání sporu ani do 30 pracovních dnů
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po jeho prvním oznámení druhé straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna obrátit
se svým nárokem k příslušnému soudu.
12.5.

Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě nebo v listinné podobě, v takovém případě pak ve
4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 2 stejnopisech.

12.6.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
a)
Příloha č. 1
Specifikace předmětu plnění

12.7.

Dodavatel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva
mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající rovněž souhlasí se
zveřejněním plného znění smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

12.8.

Dodavatel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.

12.9.

Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi nebyla vedena žádná další jednání ani učiněny žádné dohody, ať ústní či písemné, vztahující se jakkoliv k předmětu této smlouvy.

12.10.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem
bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle.
Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své
vlastnoruční podpisy.

V Praze dne

V

dne

Za objednatele:

Za dodavatele:

Česká zemědělská univerzita v Praze

…………………………………………………………

……………………………………………………………

Ing. Karel Půbal, Ph.D., kvestor
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