Dobrovolný svazek obcí Jezera Milada

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb
Uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a dalšími příslušnými ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský
zákoník“)
Článek I.
Smluvní strany
1. Název:
sídlo:
zastoupen:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení

Mgr. Narcis Tomášek, advokát
U Starého mostu 111/4, 405 02, Děčín
Mgr. Narcis Tomášek, advokát
66201624
CZ 5911261411

číslo účtu:
telefon:
(dále jen „poskytovatel“ nebo „smluvní strana“)
2. Dobrovolný svazek obcí jezera Milada
se sídlem:
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno:
Ing. Věrou Nechybovou, předsedkyní správní rady DSOJM
Osoba oprávněna
jednat za zadavatele:
člen správní rady nebo tajemník DSOJM
IČ:
75072483
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon, fax:
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají tuto rámcovou smlouvu na
poskytování právních služeb (dále jen „Rámcová smlouva“) tohoto znění:
Článek II.
PŘEDMĚT RÁMCOVÉ SMLOUVY
1. Předmětem této Rámcové smlouvy je vymezení a úprava podmínek, na jejichž základě
budou mezi objednatelem na jedné straně a poskytovatelem na straně druhé uzavírány
smlouvy o poskytování konkrétních právních služeb, které byly předmětem zadávacího
řízení na uzavření této Rámcové smlouvy.
2. V souladu s předmětem příslušného zadávacího řízení bude předmětem plnění
poskytování právních služeb pro objednatele, a to ve vztahu ke všem činnostem týkajících
se působnosti objednavatele v Dobrovolném svazku obcí Jezero Milada (dále jen „DSO“).
Těžištěm právních služeb poskytovaných na základě této rámcové smlouvy budou
zejména tyto oblasti:
a)

Právní poradenství v oblasti obchodního a občanského práva;
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b)

Právní poradenství v oblasti správního práva;

c)

Právní poradenství v oblasti stavebního práva;

d)

Právní poradenství v oblasti práva územních samosprávných celků;

e)

Právní poradenství v oblasti pozemkového práva;

f)

Ostatní právní služby spojené s činností objednatele.

3. Právní služby budou poskytovány zejména v tomto rozsahu:
a)

zpracování dílčích právních stanovisek, resp. právních rozborů a analýz
vztahujících se ke konkrétnímu problému;

b)

poskytování právních porad a konzultací;

c)

sepisování smluv a jiných listin a dokumentů, jejich revize, posouzení návrhů
smluv, příprava dodatků;

d)

účast a zastupování na jednáních objednatele;

e)

další právní služby související s činností objednatele.

4. Výstupem činnosti poskytovatele bude zejména právní analýza a stanovisko k řešené
právní otázce, návrhy smluv a dodatků ke smlouvám, doporučení dalšího postupu, návrhy
nápravných opatření, případně ústní nebo písemné sdělení relevantních informací, a to
vždy dle povahy poskytnutých právních služeb.
5. Za poskytování právních služeb bude objednatel platit poskytovateli odměnu dle článku
IV. této Rámcové smlouvy.
Článek III.
REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
1. Na základě této Rámcové smlouvy bude poskytovatel průběžně poskytovat právní služby
podle specifikace určené objednatelem podle jeho aktuální potřeby a jím vystavených
jednotlivých objednávek.
2. Právní služby budou poskytovány v souladu s konkrétními pokyny a požadavky
objednatele. Objednatel je oprávněn svými konkrétními požadavky, v závislosti na svých
aktuálních potřebách, vymezit skutečný rozsah právních služeb poskytovaných
poskytovatelem objednateli.
3. Právní služby podle této smlouvy budou poskytovatelem poskytovány vždy na základě
předchozí písemné nebo e-mailové výzvy (objednávky) k plnění objednatele doručené na
adresu kontaktní osoby uvedené v této Rámcové smlouvě, ve které budou specifikovány
požadované Právní služby.
4. Písemná výzva (objednávka) objednatele dle výše uvedeného bude obsahovat alespoň:
a)

informaci o předmětu plnění (vymezení a popis služby);

b)

identifikační údaje objednatele;

c)

další požadavky objednatele na předmět plnění v souladu s touto Rámcovou
smlouvou.

5. Poskytovatel zašle objednateli do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy (objednávky) k
plnění e-mailem potvrzení přijetí výzvy (objednávky) k plnění. Neobdrží-li objednatel od
poskytovatele v uvedené lhůtě žádnou odpověď, platí, že objednávka nebyla přijata.
6. Poskytovatel poskytuje právní služby formou písemně zpracovaných podkladových
materiálů, návrhů, zpráv a stanovisek (v podobě listinné či elektronické), formou
Stránka 2 z 9

Dobrovolný svazek obcí Jezera Milada

telefonických konzultací, osobních porad či ústních jednání, vždy však v souladu
s podmínkami, které objednatel určí ve výzvě (objednávce).
7. Poskytovatel je povinen zahájit plnění služby bezodkladně po obdržení výzvy
(objednávky) k plnění objednatele, nebude-li předem stanoveno jinak.
8. Poskytovatel se zavazuje s ohledem na své zkušenosti, na účelnost vynaložení
personálních a jiných zdrojů ve vztahu k časové náročnosti a kvalitě požadovaného plnění
poskytnout požadované plnění ve lhůtě 3 pracovní dny.
V případě, že poskytovatel není schopen z objektivních důvodů ve stanovené lhůtě
poskytnout požadované plnění, je povinen na tuto skutečnost s řádným odůvodněním
upozornit objednatele a dohodnout s objednavatelem nový termín plnění. Objektivním
důvodem může být např. poskytnutí služby, která vyžaduje seznámení se s větším
počtem obsáhlejších samostatných (na sebe nenavazujících) pokladových materiálů,
případně jednání v cizím jazyce nebo dle cizího rozhodného práva apod.
9. Poskytovatel je dále povinen bezodkladně informovat poskytovatele o nesouladu
uskutečněného, uskutečňovaného nebo plánovaného kroku s právními předpisy a dalšími
pro objednatele závaznými pravidly písemně a zároveň telefonicky.
10.
Za bezodkladné zahájení či upozornění se pro účely této Rámcové smlouvy považuje
zahájení či upozornění nejpozději následující pracovní den po obdržení výzvy
(objednávky) k plnění či zajištění nesouladu, nevyžadují-li okolnosti zahájení či
informování okamžité, případně, nebylo-li účastníky smlouvy dohodnuto jinak.
11.
Veškerá komunikace smluvních stran při plnění předmětu této Rámcové smlouvy
(zejména zasílání a potvrzení výzvy (objednávky) k plnění, přebírání plnění, zasílání
faktur apod.) bude probíhat mezi kontaktními osobami objednatele a poskytovatele,
kterými jsou:
na straně objednatele:

na straně poskytovatele

Článek IV.
ODMĚNA POSKYTOVATELE
1. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytování služby dle této smlouvy
paušální měsíční odměnu ve výši 14.000,- Kč bez DPH, která je nejvýše přípustná a
nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s provedením služeb. Celková
částka za dobu trvání této smlouvy nepřekročí částku 308.000,- Kč bez DPH. Nad rámec
této ceny nepřísluší zhotoviteli za provedení prací za služby žádná jiná odměna. Zálohové
platby nebudou ze strany objednatele poskytovány.
2. Odměna poskytovatele za poskytované právní a související služby bude stanovena jako
paušální měsíční odměna, a to následovně:
Odměna je stanovena jako maximální a pro poskytovatele závazná po celou dobu
účinnosti Rámcové smlouvy.
3. Změna výše odměny může být provedena pouze v případě změny příslušných právních
předpisů upravujících výši daně z přidané hodnoty. V případě změny zákonné výše DPH
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bude odměna upravena právě a pouze v části týkající se DPH, nikoli v části odměny bez
DPH.
4. Pokud se poskytovatel stal plátcem DPH po uzavření Rámcové smlouvy, platí, že odměna
v sobě již DPH zahrnovala. Poskytovatel je tedy povinen příslušnou část nabídkové ceny
odvést jako DPH a nemá vůči objednateli z titulu DPH nárok na další plnění nad rámec
odměny.
Článek V.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Odměna za právní služby poskytované poskytovatelem bude hrazena formou měsíční
paušálních odměny v maximální ceně stanovené v bodě IV. této Smlouvy, a to na základě
faktury (daňového dokladu) vystavené Poskytovatelem, jejíž přílohou bude potvrzený
přehled poskytnutých právních služeb (výkaz).
2. Faktura bude objednateli doručena nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce,
bezprostředně následujícího po skončení příslušného kalendářního měsíce. Splatnost
faktury činí 15 dnů.
3. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené platnou a
účinnou legislativou České republiky.
4. Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené nebo výše uvedené náležitosti, nebo v
ní nebudou správně uvedené údaje, je objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě 15 dnů od
jejího obdržení poskytovateli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů.
V takovém případě je poskytovatel povinen ve lhůtě do 7 dnů od obdržení vrácené faktury
vyhotovit fakturu novou s opravenými údaji. Doba splatnosti původní faktury se přeruší a
nová lhůta splatnosti počne běžet doručením nové faktury objednateli. Lhůta splatnosti
řádně vystavené faktury je 15 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura se vždy
platí bankovním převodem na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této Rámcové
smlouvy.
5. Povinnost objednatele plnit řádně a včas je splněna okamžikem odepsání příslušné
částky z účtu objednatele.
Článek VI.
PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE
1. Poskytovatel je povinen při poskytování sjednaných právních služeb podle této Rámcové
smlouvy postupovat s odbornou péčí, v souladu se svými povinnostmi stanovenými touto
Rámcovou smlouvou, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, relevantní
judikaturou a výkladovou praxí, usneseními vlády, interními předpisy objednatele a
ostatními právními dokumenty, jimiž je objednatel vázán.
2. Poskytovatel se zavazuje informovat objednatele bez zbytečného odkladu o veškerých
skutečnostech souvisejících s poskytováním právních služeb dle této Rámcové smlouvy a
poučit objednatele o jeho oprávněných nárocích a lhůtách, v nichž je třeba je uplatňovat, i
o jeho povinnostech vyplývajících z právních a jiných předpisů.
3. Poskytovatel je povinen po celou dobu platnosti této Rámcové smlouvy disponovat
platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu a na
vyžádání objednatele komunikovat prostřednictvím datové schránky.
4. Právní služby bude poskytovatel poskytovat tak, aby vysokou kvalitou právních služeb
budoval a udržoval dobré jméno objednatele. Poskytovatel je povinen jednat čestně a
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svědomitě, je povinen využívat důsledně všechny zákonné prostředky a v jejich rámci
uplatnit v zájmu objednatele vše, co podle svého přesvědčení pokládá za prospěšné.
5. Poskytovatel je povinen chránit a prosazovat oprávněné zájmy objednatele a řídit se jeho
pokyny. Od těchto pokynů se může poskytovatel odchýlit jen tehdy, je-li to naléhavé a
nezbytné v zájmu objednatele a poskytovatel nemůže včas obdržet jeho souhlas.
Poskytovatel je dále povinen oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při
poskytování právních služeb podle této Rámcové smlouvy a které mohou mít vliv na
změnu pokynů objednatele.
6. Zjistí-li poskytovatel, že pokyny objednatele jsou nevhodné či neúčelné nebo jsou v
rozporu se zákonem nebo jinými právními předpisy, je Poskytovatel povinen na tuto
skutečnost objednatele upozornit. Bude-li objednatel přes toto upozornění na splnění
svých pokynů trvat, má poskytovatel právo:
a)

požádat o písemné potvrzení pokynu;

b)

přerušit poskytování právních služeb za předpokladu, že pokyny objednatele jsou v
rozporu s touto Rámcovou smlouvou.

6.

Poskytovatel je povinen informovat objednatele o zásadních otázkách postupu při
poskytování právních služeb a zařizování záležitostí podle této Rámcové smlouvy.
Poskytovatel je dále povinen informovat objednatele o svém postupu ve všech
případech, kdy o to bude objednatelem požádán.

7.

Poskytovatel poskytuje právní služby osobně, je-li advokátem, nebo prostřednictvím
jiného advokáta nebo advokátního koncipienta, případně zaměstnance své advokátní
kanceláře, který je součástí realizačního týmu v souladu s nabídkou poskytovatele v
zadávacím řízení, na základě kterého je tato Rámcová smlouva uzavřena. Poskytovatel
je povinen zajistit, aby osoby, které použije, byly písemně zavázány k tomu, že budou
svou činnost vykonávat za respektování všech ustanovení tak, jak jsou pro
poskytovatele sjednána v této Rámcové smlouvě.

8.

Poskytovatel se zavazuje uhradit objednateli veškerou škodu, která mu vznikne při
realizaci této Rámcové smlouvy v případě, že poskytované právní služby se ukážou být
nedostatečné, neúplné a/nebo v rozporu s touto Rámcovou smlouvou, objednávkou či s
právními předpisy. Poskytovatel se zavazuje postupovat při poskytování právních služeb
dle této Rámcové smlouvy v souladu s platnými právními předpisy České republiky,
které bude interpretovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Článek VII.
PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1.

Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli, popřípadě poskytovatelem zmocněné
osobě úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému plnění závazků
poskytovatele.

2.

Objednatel poskytne poskytovateli, popřípadě poskytovatelem zmocněné osobě
bezodkladně, případně v čase stanoveném objednavatelem, veškerou součinnost, která
se v průběhu plnění závazků poskytovatele dle této Rámcové smlouvy projeví jako
potřebná a zavazuje se zajistit dostatečnou spolupráci ze strany zaměstnanců
objednatele.

3.

Objednatel se zavazuje seznámit poskytovatele se všemi relevantními skutečnostmi,
které jsou nezbytné pro poskytnutí každé jednotlivé právní služby.
Článek VIII.
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POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI POSKYTOVATELE
1.

Poskytovatel prohlašuje, že má ke dni uzavření této Rámcové smlouvy uzavřenu
pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli při
poskytování právních služeb a v souvislosti s výkonem advokacie s minimálním limitem
pojistného plnění 5.000.000,- Kč (dále jen „Pojištění profesní odpovědnosti
poskytovatele“).

2.

Poskytovatel se zavazuje po celou dobu trvání této Rámcové smlouvy udržovat
sjednané Pojištění profesní odpovědnosti poskytovatele v platnosti a minimální výši, jak
je uvedeno shora.

3.

Poskytovatel je povinen na požádání předložit objednateli příslušné Pojištění profesní
odpovědnosti poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje předložit objednateli jakýkoliv
dodatek ke sjednanému Pojištění profesní odpovědnosti poskytovatele, a to do deseti
dnů od jeho uzavření. Poskytovatel je povinen neprodleně informovat objednatele o
všech změnách v podmínkách Pojištění profesní odpovědnosti poskytovatele, zejména o
výši limitu pojistného plnění a příslušných výlukách z Pojištění profesní odpovědnosti
poskytovatele, nejpozději do deseti dnů od okamžiku, kdy taková změna nastane.
Článek IX.
SUBDODAVATELÉ

1.

Jakákoliv změna subdodavatele poskytovatele oproti skutečnostem uvedeným v
nabídce poskytovatele v zadávacím řízení na tuto Rámcovou smlouvu je možná pouze z
vážných důvodů, za předpokladu souladu se ZVZ a s písemným souhlasem objednatele.

2.

V případě, že je předmět plnění či jakákoli jeho část plněna prostřednictvím
subdodavatele, je poskytovatel zavázán, jako by plnil sám.
Článek X.
POVINNOST MLČENLIVOSTI, OCHRANA INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.

Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se
dozví v souvislosti s poskytováním právních služeb objednateli podle této Rámcové
smlouvy, ve smyslu ustanovení § 21 zákona o advokacii. Povinnost poskytovatele
zachovávat mlčenlivost dle věty první trvá i po skončení platnosti této Rámcové smlouvy
ve smyslu zákona o advokacii a stavovských předpisů České advokátní komory.
Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby veškeré osoby, jež se budou v rámci jeho týmu
podílet na poskytování příslušných právních služeb, byly zavázány mlčenlivostí.

2.

Poskytovatel se zavazuje, že informace a poznatky získané při plnění této Rámcové
smlouvy, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti, nebude využívat při poskytování
právních služeb jiným klientům a třetím osobám. Tím není dotčena možnost
poskytovatele uvádět činnost dle této Rámcové smlouvy jako svou referenci ve svých
nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě v rozsahu stanoveném
objednatelem.

3.

Poskytovatel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti
mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody
tímto porušením způsobené.

Článek XI.
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
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1.

Poskytovatel odpovídá za řádné, odborné a včasné poskytnutí právních služeb.
Poskytovatel odpovídá objednateli za škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s
poskytováním příslušných právních služeb. Poskytovatel odpovídá za škodu
způsobenou objednateli i tehdy, byla-li škoda způsobena v souvislosti s poskytováním
příslušných právních služeb jím zvoleným zástupcem, advokátním koncipientem nebo
jiným zaměstnancem.

2.

Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních
předpisů a dle této Rámcové smlouvy.

3.

Každá ze Smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se
jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
Článek XII.
SMLUVNÍ POKUTY

1.

Objednatel je oprávněn požadovat a poskytovatel je povinen zaplatit smluvní pokutu za
porušení povinnosti mlčenlivosti dle této Rámcové smlouvy ve výši 50.000,- Kč za každý
jednotlivý případ porušení.

2.

Objednatel je oprávněn požadovat a poskytovatel je povinen zaplatit smluvní pokutu za
každý, byť započatý den prodlení poskytovatele s řádným a bezvadným plněním
povinností stanovených potvrzenou objednávkou, a to ve výši 5.000,- Kč.

3.

Smluvní pokuta je splatná na základě doručení faktury vystavené objednateli
poskytovatelem. Faktura musí obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů a
této Rámcové smlouvy a její splatnost je sedm dní ode dne jejího doručení.

4.

Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ. Vznikem nároku na
smluvní pokutu, jejím vyúčtováním ani zaplacením není dotčen nárok objednatele na
úhradu vzniklé škody způsobené prodlením či porušením povinností v jakémkoli
rozsahu.

5.

Neuhradí-li objednatel řádně a včas fakturu, zavazuje se zaplatit poskytovateli smluvní
pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení.
Článek XIII.
MOŽNOSTI UKONČENÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY

1.

Tato smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvními stranami.

2.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Rámcové smlouvy nebo od objednávky
uzavřené na základě této Rámcové smlouvy kdykoli v případě podstatného porušení
smluvních povinností dle článku XIII. Bodu 3 až 5 této Smlouvy vyplývajících z této
Rámcové smlouvy.

3.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Rámcové smlouvy, jestliže byl poskytovatel v
prodlení s řádným a bezvadným plněním povinností stanovených potvrzenou
objednávkou opakovaně více než 2krát po dobu delší než pět dnů, a to i přes písemné
upozornění objednatele.

4.

Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvy uzavřené na jejím
základě v případě, že objednatel je v prodlení s placením ceny za plnění a toto prodlení
trvá po dobu delší než dva měsíce po písemném upozornění.

5.

Poskytovatel může od této Rámcové smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v
ustanovení § 20 zákona o advokacii, zejména dojde-li k narušení nezbytné důvěry mezi
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ním a objednatelem nebo neposkytuje-li objednatel potřebnou součinnost, a dále pokud
je objednatel v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vůči poskytovateli.
6.
7.

8.

9.

V případě odstoupení od této rámcové smlouvy účinky odstoupení od smlouvy nastávají
okamžikem doručení písemného sdělení druhé smluvní straně.
Odstoupením od smlouvy zaniknou všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy i
jednotlivých smluv uzavřených na jejím základě, vyjma práva na náhradu škody a
uhrazení vyměřených smluvních pokut. Odstoupení od smlouvy či smlouvy uzavřené na
jejím základě se však nedotýká těch služeb, které byly před účinností odstoupení
objednatelem řádně poskytnuty.
Tuto smlouvu nebo smlouvu uzavřenou na jejím základě je kterákoliv ze smluvních stran
oprávněna písemně vypovědět z důvodu opakovaného porušení (tj. min. 2x) smluvních
povinností jednou ze smluvních stran, na které byla tato smluvní strana písemně
upozorněna, a nezjedná-li tato smluvní strana nápravu ani v dodatečné k tomu
poskytnuté lhůtě, s tím, že výpovědní doba činí jeden měsíc. Výpovědní doba počíná
běžet od okamžiku doručení písemné výpovědi druhé straně.
Smluvní strana může smlouvu vypovědět i bez udání důvodu, v takovém případě činí
výpovědní lhůta 3 měsíce.
XIV.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1.

Poskytovatel je oprávněn provádět změny ve složení realizačního týmu, který poskytuje
objednateli právní služby na základě této Rámcové smlouvy. Navrhovaný nový člen
realizačního týmu musí splňovat minimálně stejnou kvalifikaci jako člen, jehož
nahrazuje.

2.

Poskytovatel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet
zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud poskytovatel i
při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této
Rámcové smlouvy.

3.

Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejich příloh,
není označován za obchodní tajemství. Objednatel je oprávněn, pokud postupuje dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,
poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového
právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových podkladech,
předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech).

4.

Poskytovatel dále bere na vědomí povinnosti, které pro něj vyplývají z ustanovení § 2
písm. e) zákona č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
XV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.
2.
3.

Tato Rámcová smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž
každá ze stran Rámcové smlouvy obdrží po jednom vyhotovení.
Záležitosti touto smlouvu neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, jakož i dalšími v této smlouvě uvedenými právními předpisy.
Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této smlouvy dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
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smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů bude
splněna ze strany Objednatele.
4.

Veškeré změny této Rámcové smlouvy lze provést pouze formou písemných
číslovaných dodatků podepsaných Smluvními stranami, a to vždy v souladu se
zákonem. Jakýkoli úkon vedoucí k ukončení této Rámcové smlouvy musí být učiněn v
písemné formě a je účinný okamžikem jeho doručení druhé straně.

5.

Tato Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2019. Tato Rámcová
smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru
smluv.

6.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou smlouvu přečetly, porozuměly jí, s jejím
zněním souhlasí a na důkaz pravé a svobodné vůle prosté tísně připojují níže své
podpisy.

V Děčíně dne 23.4.2018

…………………………………….
Mgr. Narcis Tomášek, advokát
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V …………………. dne ……………….

……………………………………
Ing. Věra Nechybová
Předsedkyně správní rady
Dobrovolného svazku obcí jezera Milada

