
(b) neposkytuje Dodavateli potřebnou součinnost dle této Smlouvy déle neŽ 2 měsícŮ a/nebo

(c) nevyužije všech možností procesní obrany dle čl. 5 této smlouvy a/nebo

(d) je v prodlení s hrazením jakékoli části Ceny dle této Smlouvy delŠÍm 2 měsíce i Po

předchozím upozornění.

objednatelje oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s 1 měsíční výpovědní lhŮtou v příPadě, Že

(a) Dodavatel opakovaně porušuje lhůty pro plněníúkolŮ Pověřence dle platné právní ÚPravY

a nezjedná nápravu ani v náhradní lhůtě ]- měsíce;

(b) pověřenec uvedený v této Smlouvě ztratil předpoklady pro výkon funkce pověřence nebo

je dána dlouhodobá neschopnost Pověřence vykonávat svou funkci a zároveň Dodavatel

nezajistí jeho náhradu ani v náhradní 14ti denňi lhůtě ode dne výzvy Objednatele k

nápravě;
(c) Dodavatel neposkytne objednateli poradenství dle čl. 1,2. a/nebo sluŽby Č1.1.3. této

Sm|ouvy aniv náhradnílhůtě 14tidníode dne výzvy Objednatele Dodavateli ke zjednání

nápravy,

o V případě předčasného ukončenítéto Smlouvy z důvodŮ na straně Objednatele má Dodavatel

právo na doplatek Ceny (tj, Ceny po odečteníjiž uhrazených splátek). Doplatek Ceny je sPlatný

na základě faktury Dodavatele se splatností 14 dní.

7. ochrana nezávislosti pověřence, ochrana důvěrných údaiŮ, zásada mlČenlivosti

o Ukončení smlouvy ze strany objednatele nesmí zasahovat do nezávislosti Dodavatele resp.

pověřence; k ukončeníSmlouvy z jejístrany nemŮŽe dojÍt proto, Že Pověřenec vykonává svou

činnost pověřence nezávisle, například za to, že zastává jiný názor neŽ Objednatel, nebo Že

kontaktoval dozorující úřad apod, Ztéhož důvodu nemŮŽe dojít ke sníŽení Ceny dle této

Smlouvy.
l objednatel, pověřenec i Dodavatel musí aktivně předcházet vzniku střetu zájmŮ Pověřence a

zajišťovat ve smyslu platné právní úpravy jeho nezávislost,

objednatelje povinen respektovat důvěrnost informací sdělených Pověřenci subjektem ÚdajŮ

a není oprávněn po něm požadovat jejich zpřístupnění.
pověřenec je vázán v souvislosti s plněním svých úkonŮ tajemstvím resP, dŮvěrnostÍ, a to

v souladu s právem e u a čR (čl. 38 odst. 5 Nařízení), Pověřenec i Dodavatel se zavazuje zachová

mlčenlivost o všech osobních údajích, o kterlích se dozví v souvislosti s výkonem své funkce, a

o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž vyzrazení by ohrozilo zabezpeČení osobních ÚdajŮ.

pověřenec resp. Dodavatel resp. Objednatel jsou každý povinni oznámit druhé straně moŽný

střet zájmů pověřence bez zbytečného odkladu od okamŽiku, kdy se o rozhodných

skutečnostech dozvěděl,

závěrečná ustanovení
Smluvnístrany se ve smyslu § 2898 OZ dohodly na limitaci odpovědnosti Dodavatele k náhradě

újmy vzniklé v souvislosti se Smlouvou do výše Ceny uhrazené dle Smlouvy, a to VYjma nákladŮ

na právní zastoupení, vyjma újmy na přirozených právech Objednatele, újmy způsobené

hrubou nedbalostí či úmyslně. Tato limitace se uplatní i pro případné správní sankce nebo

náhrady škody ve smyslu čl. 6. této Smlouvy.

objednatel neníoprávněn bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele postoupit Žádnou

svoji pohledávku vůči Dodavateli žádné třetí osobě, ani ji jednostranně zapoČÍst nebo zastavit,

Jestliže kterákoli ze Smluvních stran přehlédne nebo promine jakékoliv neplněnÍ, poruŠenÍ,

prodlení nebo nedodržení nějaké povinnosti vyplývající ze Smlouvy, pak takové jednání

nezakládá vzdání se takové povinnosti s ohledem na její trvající nebo následné nePlněnÍ,

8.

a


