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KUMSPGGYSUJI

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 479131319— www-»— '
na zabezpečení odborných služeb spočívající v zajištění

zastoupení Moravskoslezského kraje v Bruselu

I.
Smluvní strany

Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

ZBStouPen: prof. ing. ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje

IČQ: 70890692
DIC: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
ČÍS|O ÚČtU: 27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy (udělování pokynů, uplatňování sankcí,
vad apod.):

Společnost BeePartner —EPA Consulting

Vedoucí společník: BeePartner a.s.
se sídlem: nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec
zastoupena:
ICQ: 03589277
DIC: CZ03589277
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-8970230217/0100

Zapsána vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vOstravě, oddíl B vložka
10621

a
společník: EPA Consulting, s.r.o. „
se sídlem: Součkova 956/4, 163 00 Praha 6 -Repy
zastoupena:
ICO:
DIČ: c229014450
bankovní spojení: Raiffeisen Bank, a.s.
číslo účtu: 500957700/5500

Zapsána vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vOstravě, oddíl C vložka
160010

(dále jen „příkazník“)
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II.
Základní ustanovení

. Tato smlouva je uzavřena dle &2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran
touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

. Je-Ii příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený včl. 1 odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon oDPH“). V případě
změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví knovému účtu, a to kopií
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání
oprávněny.
Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění plnění svého závazku ztéto
smlouvy.

. Účelem této smlouvy je zajištění co nejlepší pozice příkazce při prosazování jeho zájmů u
institucí Evropské unie, zejména v souvislosti s transformací regionů poznamenaných
těžbou uhlí.

I I I .
Předmět smlouvy

Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet poskytovat komplexní
služby související se zastoupením příkazce u institucí Evropské unie v Bruselu (především
v kabinetech komisařů Evropské komise a na generálních ředitelstvích -DG REGIO, DG
ENER, DG MOVE, DG CLIMA, DG RTD) (dále jen „služby“). Poskytnutí služeb zabezpečí
prosazování specifických potřeb a zájmů příkazce v příslušných orgánech a institucích
Evropské unie včetně podpory realizace rozyojové strategie příkazce coby uhelného
regionu v transformaci v podmínkách členství Ceské republiky v Evropské unii.
Příkazník je povinen pro příkazce v rámci zajištění služeb provádět azajistit níže uvedené
činnosti:

a) Monitoring a cílený přenos informací 2úrovně Evropské unie k příkazci
- informování o trendech kohezní politiky po roce 2021 a prosazování zájmů

příkazce jako regionu jak na evropské, tak i národní úrovni,
- monitoring aktuálního bruselského dění (sledování aktuálních informací

o programech, legislativě, plánovaných nových iniciativách, věcných
problémech jiných regionů související s legislativou Evropské unie apod.),

- monitoring konkrétních předložených projektů (velké projekty podány
jakýmikoliv žadatelem žádající o financování zEvropských strukturálních
a investičních fondů nad 50mil. EUR),

- cílený přenos výše uvedených informací bude realizován prostřednictvím
podrobných měsíčních písemných monitorovacích zpráv.
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b) Vyjednávání a prosazování zájmů příkazce a subjektů zřízených
či založených příkazcem či subjektů, ve kterých má příkazce účast

- podpora při vyjednávání regionálního operačního programu nebo integrované
územní investice v následujícím programovacím období Evropské unie
2021 -2027,

- prosazování co nejpříznivějších legislativních podmínek či podmínek programů
pro příkazce (např. nový energetický balíček, problematika odpadového
hospodářství, přechod k nízkouhlíkové ekonomice, reakce na klimatické
změny apod.),

- průběžná koordinace a komunikace se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj,
zástupci strukturálně postižených krajů - Usteckého a Karlovarského
a sdalšími relevantními partnery (ministerstvy a institucemi na národní
úrovni), včetně vzájemné koordinace při přípravě potenciálních společných
či souvisejících projektů,

- průběžná komunikace mezi zodpovědnými osobami na straně příkazce
a relevantními institucemi Evropské unie v Bruselu (DG REGIO, DG ENER, DG
MOVE, DG CLIMA, DG RTD atd.) včetně Stálého zastoupení Ceské republiky
při Evropské unii v Bruselu a zajištění zpětné vazby k příkazci,

- ad hoc komunikace a konzultace s relevantními osobami na stálých
zastoupeních vybraných členských zemí Evropské unie v Bruselu zapojených
do Platformy pro uhelné regiony v transformaci a zajištění zpětné vazby k
přikazci —pravidelné (nejméně 1x měsíčně) písemné informování relevantních
představitelů příkazce o vývoji situace, průběhu plnění, významných akcích,
včetně doporučení postupu a účasti zástupců příkazce na klíčových jednáních
a akcích, jakož i informování kdykoliv na požádání Moravskoslezského kraje,

- účast na jednáních kproblematice uhelných regionů, jednáních Platformy
pro uhelné regiony v transformaci organizovaných Evropskou komisí
v Bruselu, případně v členských zemích EU, a přenos informací zpět
k příkazci,

- spolupráce s příkazcem prostřednictvím odborů Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje (odbor kanceláře hejtmana kraje, odbor kanceláře
ředitele krajského úřadu, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu,
odbor evropských projektů, odbor dopravy a chytrého regionu atd.), případně
s relevantními organizacemi a institucemi z Moravskoslezského kraje
(Hospodářská komora, univerzity, výkonné agentury, ve kterých má příkazce
účast — MSIC, MSID, MSPakt, MEC atd.) ve vazbě na přípravu a realizaci
projektů a jejich prezentaci.

c) Prezentace příkazce na vhodných akcích v Bruselu a zajištění péče
o zástupce příkazce či jiné představitele : Moravskoslezského kraje při
návštěvách Bruselu

- propagace příkazce na min. 2 vhodných akcích v Bruselu (např. European
Week of Regions and Cities),

- podpora příkazce při přípravě a výběru vhodných projektů pro jejich
prezentaci na národní úrovni směrem kMinisterstvu pro místní rozvoj,
Ministerstvu průmyslu a obchodu či jiného resortu, případně kdalším
relevantním institucím a následně na unijní úrovni, na úrovni Evropské
komise (DG REGIO, DG ENER a další relevantní generální ředitelství),

- příprava a asistence při návštěvách zástupců příkazce v evropských
institucích, příprava témat, termínů, programu, podkladů pro jednání, včetně

u:
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osobní účasti na setkáních delegací příkazce v hlavních institucích Evropské
unie v Bruselu (především v kabinetech komisařů Evropské komise, na
generálních ředitelstvích - DG REGIO, DG ENER, DG MOVE, DG CLIMA, DG
RTD) adalších relevantních institucích dle potřeby příkazce,
vzdělávání regionálních pracovníků (zajištění stáží po dobu min. jednoho
týdne pro volené zástupce a zaměstnance krajského úřadu či organizací
zřizovaných krajem a to v počtu min. 4 osob za rok na Stálém zastoupení
Ceské republiky při Evropské unii v Bruselu nebo v orgánech Evropské
komise, přičemž každá osoba bude mít vlastní termín stáže).

d) Provozování one-stop-shopu o evropských komunitárních programech
v Moravskoslezském kraji včetně aktivních marketingových

komunikačních kampaní posilujících absorpční kapacitu
Moravskoslezského kraje

provádění monitoringu vhodných dotačních titulů v rámci komunitárních
programů,
provozování informační kanceláře vbudově vOstravě poskytující ucelené
informace a bezplatné vstupní konzultace pro žadatele o podporu z
komunitárních programů se sídlem v Moravskoslezském kraji. Provoz
informační kanceláře bude zabezpečen ve vhodných časech (případně
definovaných Moravskoslezslqým krajem) vrozsahu min. 20 hodin týdně
otevírací doby, vrámci které budou poskytovány bezplatné informační
a konzultační služby při přípravě projektových žádostí vrozsahu min. 20
hodin týdně formou osobních, telefonních či písemných konzultací,
poskytování konzultačních služeb pro zájmová sdružení Moravskoslezského
kraje zastupující podnikatelské i nepodnikatelské subjekty v rozsahu min. 20
hodin týdně formou osobních, telefonních či písemných konzultací,
zajištění minimálně 4 aktivních kampaní prezentujících příležitosti
komunitárních programů v každém roce poskytování služeb, přičemž v rámci
každé aktivní kampaně musí být osloveno nejméně 200 potencionálních
žadatelů prostřednictvím alespoň 2 vhodných kanálů,
vytvoření seznamu projektových záměrů aspirujících na ňnancování
z komunitárních programů, a to ve formátech XLS, XMTaCSV.

e) Získávání zdrojů z evropských komunitárních programů - zpracování
žádostí

ve vazbě na monitoring, přenos informací z evropské na regionální úroveň a
vyjednávání zájmů kraje budou zpracovány a předloženy minimálně dva
projekty za rok, které budou vybrány ze strany Moravskoslezského kraje a
jejichž nositelem bude Moravskoslezský kraj, případně jiná organizace určená
Moravskoslezským krajem. Předložené projekty musí splnit min. formální
náležitosti a kritéria přijatelnosti, v rámci komunitárních programů či jiných
adekvátních finančních zdrojů,
navazování partnerství především s jinými regiony (např. s cílem vytvářet
účelová projektová partnerství v komunitárních programech).

3. Příkazník je dále povinen:
vykonávat dílčí činnosti při poskytování služeb vsouladu s relevantními
dokumenty pro programové období Evropské unie 2021-2027,
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- zohledňovat a monitorovat připravované strategické dokumenty příkazce
(Strategie rozvoje Moravskoslezského krajeva další tematické strategie)
včetně národní Strategie regionálního rozvoje CR,
neprodleně oznámit příkazci všechny skutečnosti, které mohou mít vliv
na průběh plnění dle této smlouvy,

- zpracovávat a předávat příkazci pravidelně průběžné zprávy (dále jen
„reporty“) obsahující podrobný popis uskutečněných činností, diskutovaných
problémů na jednáních, přijatých závěrů a dílčích výstupů, a to vždy
do 15 dnů po uplynutí každého kalendářního měsíce, pokud se s příkazcem
nedohodne písemně jinak.

Při poskytování služeb je příkazník povinen vycházet z návrhu způsobu plnění předmětu
veřejné zakázky (dále jen „návrh způsobu plnění“), který byl součástí jeho nabídky,
a který byl předmětem hodnocení v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku, které
předcházelo uzavření této smlouvy.

Při poskytování služeb dle odst. 2 písm. a) a poskytování konzultační činností v rámci
poskytování služeb dle odst. 2 písm. d) tohoto článku smlouvy je příkazník
pro zajištění těchto služeb oprávněn využít poddodavatele či poddodavatelů,
za podmínek stanovených v této smlouvě.

. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za poskytnutí odborných služeb odměnu
dle čl. V této smlouvy.

. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Doba a místo plnění

Příkazník zahájí plnění dle této smlouvy bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy.

Doba plnění se sjednává na 4 roky ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Příkazník bere
na vědomí, že příkazce je oprávněn tuto dobu zkrátit sohledem na aktuální vývoj
podmínek programového období Evropské unie 2021-2027, a to písemným oznámením
zaslaným na adresu příkazce uvedenou v čl. I odst. 2 této smlouvy, případně zaslaným
datovou zprávou.

Místem poskytování služeb je území České republiky a Brusel (Belgie).

. Příkazník je povinen předat příkazci reporty v místě předání, kterým je Moravskoslezský
kraj —Krajský úřad, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

V.
Odměna

Odměna celkem za poskytování služeb je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna celkem bez DPH 16 400 000,00 Kč

DPH 3 444 000,00 Kč

odměna celkem včetně DPH 19 844 000,00 Kč

. Vodměně celkem jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně
vynaložené při plněníjeho závazků vyplývajících z této smlouvy.

. Odměna celkem se skládá znásledujících dílčích odměn, které jsou pro příkazníka
závazné:
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' “5 JednotlivédílčíodměnyvKčbezDPH
Prezentace Provozování

tsm; ose,-553351225“Monitoring Vyjednavani , . , , zdrojů z, , akach v komunitarnlch ,a CIleny a evropskych „„ , , Bruselu a programech v . , , admenaprenos prosazovaní „„ v , .. v „ komunitami. , ,. „ . zajisteni kraji, vcetne celkem bezinformaCI z zajmu kraje „ .., , , ch, „ . , pece o zajisteni „ DPHurovne EU a krajských zástu ce marketin o 'ch programu —
do kraje subjektů . p „. g vy zpracováníregionu pri a žádostí

návštěvách komunikačních
v Bruselu kampaní

1.-6. měsíc 102 500 820 000 348 500 410 000 369 000 2 050 000
7.-12. měsíc 102 500 820 000 348 500 410 000 369 000 2 050 000
13:18. měsíc 102 500 820 000 348 500 410 000 369 000 2 050 000
19:24. měsíc 102 500 820 000 348 500 410 000 369 000 2 050 000
ZS.-30. měsíc 102 500 820 000 ' 348 500 410 000 369 000 2 050 000
31:36. měsíc 102 500 820 000 348 500 410 000 369 000 2 050 000
37:42. měsíc 102 500 820 000 348 500 410 000 369 000 2 050 000
43:48. měsíc 102 500 820 000 348 500 410 000 369 000 2 050 000

Celkem 820 000 6 560 000 2 788 000 3 280 000 2 952 000 16 400 000

. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.
Jednotlivé dílčí odměny uvedené v odstavci 3 tohoto článku jsou závazné a platí po celou
dobu platnosti smlouvy.

. Je-Ii příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty
je stanovena vsouladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně
zákonné sazby DPH, je povinen kodměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní
strany se dohodly, že v případě změny výše odměny vdůsledku změny sazby DPH není
nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. V případě, že příkazník stanoví sazbu DPH či DPH
v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou škodu, která
mu v souvislosti s tím vznikla.

. V případě, že příkazník je osobou neusazenou v tuzemsku a za předpokladu, že místem
plnění je určeno dle platného znění zákona o DPH tuzemsko, povinnost přiznat DPH
vzniká příkazci v postavení příjemce služby od osoby neusazené v tuzemsku.

VI.
Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že úhrada celkové odměny dle čl. Vodst. 1 této smlouvy
(je-li příkazník plátcem DPH, zahrnuje tato částka DPH) bude provedena po částech vždy
po uplynutí 6 bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních měsíců na základě faktur
vystavených příkazníkem nejpozději do 15 dnů od posledního dne příslušného
kalendářního měsíce. V souhrnu faktury za daný rok budou vystaveny na částku
nepřesahující 25 % z celkové odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy dojde ze strany příkazce ke zkrácení doby
plnění postupem dle čl. IV odst. 2 této smlouvy, bude vyplacení odměny za poskytované
služby poměrně zkráceno. Výpočet takto zkrácené odměny za poskytované služby bude
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proveden k poslednímu dni měsíce, ve kterém bylo doručeno oznámení o zkrácení doby
plnění této smlouvy.

. Je-Ii příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími
obecně závaznými právními předpisy. Není-Ii příkazník plátcem DPH, budou
podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetnňwo dokladu
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. 43/2019),
b) předmět smlouvy, tj. text „zabezpečení odborných služeb pro Moravskoslezský kraj

v rámci přípravy programového období Evropské unie 2021—2027“,

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2 této smlouvy, je příkazník povinen o této
skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního

telefonu,

f) označení útvaru příkazce, který případ likviduje (odbor kancelář hejtmana kraje),

9) přílohami jednotlivých faktur budou průběžné zprávy obsahující report provedených
činností a uskutečněných cest v návaznosti na realizaci jednotlivých částí služeb

Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím
lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi kprovedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce
vyznačí důvod vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním
vadné faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta
splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.

Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím doručení
příkazci.

Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doporučeně
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

9. Je—li příkazník plátcem DPH, příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně
dleš 10% zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí
vtermínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
v insolvenčním řízení, nebo

c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi v
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souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

V I I .
Práva a povinnosti příkazce

Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se
předmětu plnění dle této smlouvy, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace
ojednáních, kterých se příkazník nezúčastnil.
Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž
potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi
ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.
Příkazce je povinen poskytnout příkazníkovi veškerou součinnost nezbytnou pro zajištění
úspěšného plněn této smlouvy a dosažení účelu stanoveného vtéto smlouvě. Příkazce
dále zajistí v případě potřeby účast svých zástupců na jednáních apod.

Příkazce se zavazuje stanovit kontaktní osobu pro operativní jednání s příkazníkem.

V I I I .
Práva a povinnosti příkazníka

Příkazník je povinen:
a) Bez zbytečného odkladu informovat příkazce o naléhavých skutečnostech, které

vyplynou v souvislosti s realizací plnění dle této smlouvy.
b) Postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí.
c) Řídit se při plnění této smlouvy pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.
d) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.
e) Dbát při provádění této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné

předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ztéto
smlouvy třetí osobě, kromě využití poddodavatele či poddodavatelů pro poskytování
služeb dle čl. III odst. 2 písm. a) této smlouvy a poskytovaní konzultační činnosti v rámci
poskytování služeb dle odst. 2 písm. d).

Příkazce se zavazuje po uzavření této smlouvy svolat schůzku, na které příkazník předloží
harmonogram jednotlivých plnění, a budou stanoveny konkrétní postupy spolupráce a
určení kontaktních osob. Schůzka bude realizována nejpozději do 10 dnů od nabytí
účinnosti této smlouvy a příkazník je povinen se této schůzky zúčastnit. Příkazník je
povinen pořídit z úvodní schůzky zápis, ve kterém budou uvedeny všechny podstatné
informace související s poskytováním služeb.

. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je—li to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

. Příkazník se zavazuje zabezpečovat plnění dle této smlouvy prostřednictvím osob
realizačního týmu či jeho poddodavateli, jejichž zkušenosti byly předmětem hodnocení v
rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku, které předcházelo uzavření této smlouvy. V
případě změn jednotlivých osob realizačního týmu či poddodavatelů je příkazník povinen

Zabezpečení odborných služeb spočívající v zajištění zastoupení Moravskoslezského kraje v Bruselu 8



vyžádat si písemný souhlas přkazce, tento souhlas vydá osoba oprávněna jednat za
příkazce ve věcech této smlouvy. Nové osoby realizačního týmu či poddodavatelů musí
disponovat minimálně stejnými zkušenostmi jako původní osoby, popřípadě minimálně
zkušenostmi v takovém počtu, vjakém tyto zkušenosti prokázaly původní osoby.
Příkazce vydá písemný souhlas se změnou do 5 dnů od doručení žádosti a potřebných
dokladů, disponuje-li nová osoba potřebnými zkušenostmi. Příkazce nesmí souhlas se
změnou osob bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příkazníkem
příslušné doklady předloženy.

IX.
Ochrana informací

Příkazník je povinen zachovat mlčenlivost o veškerých informacích včetně osobních
údajů, okterých se dozví vsouvislosti splněním předmětu této smlouvy. Povinnost
poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., osvobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů není tímto ustanovením dotčena.

Příkazník není oprávněn uvolnit, sdělit ani zpřístupnit jakékoliv třetí osobě informace
příkazce bez jeho předchozího písemného souhlasu, a to vjakékoliv formě, aje povinen
podniknout veškeré kroky nezbytné kzabezpečení daných informací. Povinnost
zachovávat mlčenlivost a zajistit ochranu citlivých informací zůstává v platnosti
neomezeně dlouho i po ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy.

Příkazník je povinen zabezpečit veškeré podklady, mající charakter citlivé informace,
poskytnuté mu příkazcem, proti odcizení nebo jinému zneužití.

Příkazník je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti
a respektováním práv příkazce nejméně ve stejném rozsahu, vjakém je vůči příkazci
povinen sám dle této smlouvy. Za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost a zajistit
ochranu citlivých informací poddodavatelem odpovídá příkazci přímo příkazník.

Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informace:

- které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak než porušením
ustanovení tohoto článku smlouvy ze strany příkazníka,

— které jsou příkazníkovi známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím těchto
informací od příkazce,

- které budou následně příkazníkovi sděleny bez závazku mlčenlivosti vůči třetí osobě,
jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,

- jejichž sdělení vyžadují platné a účinné právní předpisy.

X.
Povinnost nahradit škodu

. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-Ii tato smlouva jinak.

. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy.

. Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy ověřenou kopii pojistné
smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné
pojišťovny prokazující existenci pojištění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná
rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle
předchozí věty nesmí být staršíjednoho měsíce.
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10.

11.

XI.
Sankční ujednání

Nebude-li příkazník vykonávat odborné služby v souladu s ustanoveními této smlouvy,
nebo nebude-li vykonávat odborné služby v souladu s Návrhem způsobu plnění předmětu
veřejné zakázky, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý
zjištěný případ.
V případě, že příkazník poruší svou povinnost uloženou v čl. VIII odst. 1 této smlouvy, je
povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kčza každý zjištěný případ.
V případě, že příkazník poruší svou povinnost stanovenou v čl. VIII odst. 5 této smlouvy,
je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 50.000 Kčza každý zjištěný případ.
V případě, že příkazník poruší svou povinnost stanovenou v čl. IX této smlouvy, je
povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 50.000 Kčza každý zjištěný případ.
Vpřípadě, že příkazník poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou vsouvislosti
s konáním úvodní schůzky dle čl. VIII odst. 3 této smlouvy, je povinen uhradit příkazci
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ a za každý den prodlení
s účastní na úvodní schůzce.
Budou-li informace uvedené v reportech nepravdivé či zkreslené, je příkazník povinen
zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý zjištěný případ.
Nebude-li příkazník vůbec poskytovat služby specifikované v této smlouvě, je povinen
vrátit příkazci veškerá poskytnutá plnění a navíc uhradit smluvní pokutu ve výši
50.000 Kč.

Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
avjaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším
porušením povinnosti.
Zánik závazku vyplývajícího ztéto smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik
práva na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.

XI I .
Zánik smlouvy

Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu.

Smluvní strany se dohodly, že kterákoliv smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu
písemně vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet
prvním dnemměsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
Příkazce je dále oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména
v případě:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moctohoto rozhodnutí);

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh.
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. výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní
strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XIII.
Závěrečná ujednání

. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu sobsahem
návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb.,
ozvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
ao registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon () registru smluv“), jinak. V takovém případě smlouva nabývá účinnosti nejdříve
uveřejněním v registru smluv.

. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři
obdrží příkazce ajeden příkazník.

Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle ij 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů“.

. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,
že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
provede uveřejnění v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.

. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere příkazník
na vědomí a výslovně souhlasí stím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků
bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva
bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány
pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům
nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při
zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o
ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách
Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

. Doložka platnosti právního jednání dle 5 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízeno, ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má příkazce souhlas rady kraje udělený usnesením č. 68/6120
ze dne 27. 8. 2019.

V Ostravě dne ......... vTřinci dne .....Ž.?:.U.3.-..ZŠÉ3........
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hejtman kraje
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