
Smlouva o výkonu činnosti rozvojové expertky 

 

Č.j.: 110926-1/2018-ORS 

                                                                                               Evidenční číslo EIS:  
                                                                                                           Výtisk č. 
 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tyto smluvní strany: 

 

1. Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí  
se sídlem: Loretánské náměstí 5, Praha 1 – Hradčany, PSČ 118 00  
IČ:  45769851 

 DIČ:  není plátce DPH 

 bank.spojení: Česká národní banka Praha 

číslo účtu:  

Zastoupené: . , , náměstkem pro řízení Sekce 
bilaterální mimoevropské spolupráce, ekonomické diplomacie a 
mezinárodních ekonomických institucí 

 

(dále jen „MZV“) 
 

a 

 

2.   

 

 datum, místo narození    

adresa        

bank.spojení      

číslo CZK účtu          

 IBAN         

 

 

(dále jen „rozvojová expertka“) 
 

 

v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen 
„občanský zákoník“) tuto 

 

 

Smlouvu o výkonu činnosti rozvojové expertky 

(dále jen „Smlouva“) 
 

 

I. 

Činnost rozvojové expertky 

 

(1) Rozvojová expertka se zavazuje v souladu s pokyny MZV vykonávat v místě svého 
působení funkci „programové expertky“ v Regionálním centru UNDP pro Evropu a země 
SNS (dále jen RC UNDP) v rozsahu následujících činností:   
 



a) úkoly vyplývající z činnosti rozvojové expertky výše uvedené funkce, zejména 
programové řízení Svěřeneckého fondu ČR-UNDP; 

b) úkoly vyplývající ze smlouvy, kterou rozvojová expertka uzavře s RC UNDP 

nejpozději v den nástupu do funkce; 
c) na základě pokynu MZV zpracovat ad hoc zprávu, jejíž rozsah, obsah, strukturu a 

termín vyhotovení MZV stanoví dle aktuální potřeby; 
d) zpracovat ad hoc zprávu či poskytnout informaci MZV dle vlastního uvážení; 
e) na závěr svého působení zpracovat závěrečnou zprávu o působení v dané funkci pro 

MZV v rozsahu do 3 normostran; 

f) udržovat kontakt s ORS a dalšími relevantními odbory MZV a místně příslušnými 
zastupitelskými úřady ČR a na vyžádání jim poskytovat potřebné informace mající 
vztah k misi či teritoriu působnosti. 

 

(2) Za místo působení podle odst. (1) se považuje Istanbul a země působnosti RC UNDP 

 

   II. 

Doba plnění 
 

Rozvojová expertka zahájí výkon činností dle čl. I. této smlouvy dne  7.5. 2018 a ukončí ji 
dne 6.5. 2019 s možností prodloužení pouze formou písemných dodatků se souhlasem obou 
smluvních stran.  

 

 

III. 

Odměna rozvojové expertky 

 

(1) MZV se zavazuje uhradit rozvojové expertce za výkon činností dle této smlouvy 
pravidelnou korunovou měsíční odměnu ve výši 25.000,- Kč (slovy „dvacetpěttisíc korun 
českých“).  
 

(2) V odměně podle odst. (1) tohoto článku jsou zahrnuty i výdaje na případná očkování nutná 
v místě působení a případné materiálně technické zabezpečení nezbytné pro výkon činnosti 
dle této smlouvy nad rámec toho, které expertce poskytne MZV. 
 

(3) Výplatu měsíčních odměn podle odst. (1) tohoto článku bude MZV provádět zpětně vždy 
k prvnímu dni měsíce následujícího. Připadne–li tento den na den pracovního volna nebo 
státní svátek, budou platby uskutečněny následující pracovní den. Tyto platby bude MZV 

provádět bezhotovostním převodem ze svého účtu na bankovní účet rozvojové expertky. 
Částku převede MZV na účet vedený u , číslo účtu . První 
bezhotovostní převod odměn bude realizován ke dni 1. 6. 2018 za měsíc květen 2018. 
Poslední bezhotovostní převod odměn bude realizován dne 1. 6. 2019 za měsíc květen 2019. 
  

(4) Rozvojová expertka odpovídá za uhrazení daně z  příjmů a pojistného dle platných 

předpisů České republiky. 

 

 

 

 

 

 



IV. 

Jízdní výdaje a volno 

 

1) MZV se zavazuje uhradit cestovní výdaje na cestu do Istanbulu při zahájení vyslání a zpět 
po ukončení působení rozvojové expertky v RC UNDP. Výdaje budou hrazeny maximálně do 
výše limitu MZV na cestovné (dle expertkou zvoleného dopravního prostředku – letadlo, 

vlak, auto) na trase Praha – Istanbul a Istanbul - Praha. V případě leteckého spojení MZV 
proplatí nadváhu až do výše 50 kg. 
 

(2) Volno bude rozvojová expertka čerpat po dohodě s RC UNDP a předchozím souhlasu 
MZV ČR. 

 

 

V. 

Odpovědnost rozvojové expertky 

 

(1) Rozvojová expertka se zavazuje, že bude činnosti podle čl. I. této smlouvy průběžně 
vykonávat ve standardní kvalitě a přebírá veškerou odpovědnost za případné škody způsobené 
svojí činností v místě působení. 
 

(2) V případě porušení povinností podle této smlouvy ze strany rozvojové expertky bude výše 
odměny krácena o částku odpovídající rozsahu a závažnosti tohoto porušení, resp. způsobené 
škody. 
 

 

VI. 

Závěrečná ustanovení 
 

(1) Smluvní strany mohou platnost této smlouvy kdykoliv ukončit na základě vzájemné 
písemné dohody. 
 

(2) Jednostranně lze tuto smlouvu písemně vypovědět v jednoměsíční výpovědní lhůtě, která 
začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. 
 

(3) MZV může ihned jednostranně písemně odstoupit od smlouvy v případě, že rozvojová 
expertka nebude plnit závazky vyplývající z této smlouvy ve stanoveném rozsahu a kvalitě. 
Jednostranné odstoupení MZV od smlouvy nabude účinnosti dnem následujícím po dni jeho 
doručení rozvojové expertce. 
 

(4) V případě předčasného ukončení smlouvy podle čl. VI. odst. (1), vypovězení smlouvy dle 
čl. VI. odst. (2) či jednostranného odstoupení od smlouvy dle čl. VI. odst. (3) náleží rozvojové 
expertce odměna pouze za skutečně vykonanou činnost provedenou ve standardní kvalitě. 
 

 (5) Neoprávněně vyplacené částky odměn je rozvojová expertka povinna vrátit na bankovní 
účet MZV dle dispozic a termínů stanovených MZV. 
 

(6) MZV, příp. ve spolupráci s dalšími subjekty zajistí rozvojové expertce veškeré dostupné 
informace o místě působení. 
 



(7) Další práva a povinnosti smluvních stran se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 
 

(8) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu pozorně přečetly a nesjednaly ji v tísni ani za 
jinak nápadně jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. 

 

(9) Tato smlouva je sepsána ve třech výtiscích, z nichž rozvojový expert obdrží jeden a MZV 
dva výtisky. 
 

 

 
 

V ___________ dne ____________         V ___________ dne ____________  

 

 

 

 

MZV ČR:              Rozvojový expert: 
 

 

 

________________________            ________________________ 

     

Ing. Martin Tlapa, MBA     .   
náměstek ministra      rozvojová expertka 

 


