
SMLOUVA O DÍLO S NEHMOTNÝM VÝSLEDKEM - EXPERTNÍ POSUDKY
NA NEZÁVISLÉ EVALUACE PROGRAMU A PROJEKTŮ ZRS ČR V ROCE 2020

A LICENČNÍ SMLOUVA
SM1120-001

Smluvní strany
Česká republika - Ministerstvo zahraničních věcí
se sídlem Praha l, Loretánské nám. 5
zastoupeno ředitelem odboru rozvojové a humanitární pomoci
bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu:
IČO: 45769851 (pro tento účel není plátcem DPH)
na straně jedné
(dále jen "objednatel")

a

Ing. Mgr. jiří Remr, Ph.D., MBA

bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu
na straně druhé
(dále jen "zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. a podle § 2358 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o
dílo a licenční smlouvu:

Článek l - Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy, který se zhotovitel zavazuje pro objednatele zpracovat, jsou:

Expertní posudky na celkem 5 (pět) nezávislých evaluací programu a projektů
zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS ČR) a další související konzultační činnost
v rozsahu odpovídajícím náplni činnosti expertní referenční skupiny ustavené objednatelem
ke každé z předmětných 5 (pěti) nezávislých evaluací dle plánu evaluací schváleného Radou
pro ZRS na rok 2020 s termínem realizace vyhodnocení v r. 2020 (dále jen ,,harmonogram
evaluací") ve smyslu zákona č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a
humanitární pomoci, Strategie ZRS ČR pro období 2018 - 2030 a příslušných ustanovení
Metodiky zahraniční rozvojové spolupráce (dále jen ,,dílo").

Konkrétně se jedná o těchto 5 (pět) evaluací:

l) Vyhodnocení projektu zahraniční rozvojové spolupráce ČR v sektoru
osvěta/GRV a osvěta "Udržitelná města a obce pro rozvoj" (země realizace ČR)
za léta 2016-2017

2) Vyhodnocení dotačního programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR v sektoru
spolupráce krajů a obcí "Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních
zemích ZRS ČR (ČR, Gruzie, Srbsko)" za léta 2017-2019
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3) Vyhodnocení 2 projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR v sektoru voda a
sanitace: "Rekonstrukce Čistíren odpadních vod v Bosně a Hercegovině
(Gradačac)" za léta 2015-2017 a "Zvýšení kvality vody v jezeře Badovac
zavedením řádného nakládání s odpadními vodami (Kosovo)" za léta 2015-2018

4) Vyhodnocení projektu zahraniční rozvojové spolupráce ČR v sektoru
zemědělství a rozvoj venkova "Zajištění udržitelné a stabilní produkce krmiva
pro dojný skot drobných farmářů (Zambie)" za léta 2014-2018

5) Vyhodnocení projektu zahraniční rozvojové spolupráce ČR (sektor bude
upřesněn dle volby projektu) "Projekt delegované spolupráce (Moldavsko, Bosna
a Hercegovina, Ukrajina)" za léta 2020 ad.

2. Jedná se o nezávislou expertní a konzultační Činnost v průběhu evaluačního cyklu
programu a projektů ZRS ČR v roce 2020 za účelem zvýšení kvality prováděných evaluací
zapojením nezávislého a kvalifikovaného odborníka v oblasti rozvojových evaluací do
referenčních skupin. Zhotovitel se při výše uvedených expertních pracích seznámí se zadávací
dokumentací a dalšími relevantními podklady k hodnocenému programu a projektům ZRS
ČR, bude připomínkovat zadávací dokumentaci evaluací a účastnit se na vyzvání všech aktivit
referenční skupiny ustavené k dané evaluaci, včetně připomínkování vstupní a závěrečné
evaluační zprávy hodnocených projektů ZRS, a to vše za předpokladu zachování nestrannosti.
Zhotovitel je povinen postupovat podle harmonogramu evaluací.

3. Předmětem této smlouvy je rovněž závazek zhotovitele poskytnout objednateli licenci
k užití díla v rozsahu dále stanoveném touto smlouvou.

4. Za zpracování díla zhotovitelem v souladu s touto smlouvou a příslušnými obecně
závaznými právními předpisy, se objednatel zavazuje zaplatit cenu dle článku III této
smlouvy.

Článek II - Doba a termíny zpracování

1. Zhotovitel je povinen své služby poskytovat a dílo v termínech stanovených objednatelem
zpracovávat, a to v období od l. l. 2020 do 30. 11. 2020.

2. Objednatel zašle zhotoviteli v rámci evaluačního cyklu podklady pro expertní práce a
konzultační činnost dle stanoveného harmonogramu postupu prací každé evaluační zakázky
s tím, že konkrétní termíny pro dodání jednotlivých výstupů budou pro členy referenční
skupiny stanoveny ad hoc administrátorem dotyčné evaluace. V dohodnutých termínech
předloží zhotovitel objednateli části zpracovaného díla dle výše uvedené specifikace.
Objednatel a zhotovitel budou přímo komunikovat ohledně finální podoby expertních prací a
konzultační činnosti. Zhotovitel je povinen elektronicky zaslat finální podobu každého
posudku po zapracování připomínek objednatele v objednatelem stanoveném termínu.
Objednatel bude provádět kontrolu postupu prací a obsahu expertních posudků a další
konzultační činnosti vždy na základě písemné domluvy se zhotovitelem, dle harmonogramu
jednotlivých evaluací.
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Článek III - Cena a způsob platby

1. V souladu s předpokládanou pracností činí maximální souhrnná smluvní cena za
zpracování posudků celkem 84.000,- KČ bez DPH (zhotovitel není plátcem DPH) a zahrnuje
veškeré náklady zhotovitele na poskytnuté plnění, jako je přiměřený zisk, pojištění, poštovné,
cestovné, náklady na administrativu apod. Zhotovitel není oprávněn požadovat další úhradu
nákladů. Cena díla zahrnuje i odměnu za poskytnutí licence a podlicence podle článku VI.
této smlouvy.
2. Souhrnná cena se stanoví na základě kalkulace takto:

a) prostudování základní dokumentace a dalších relevantních podkladů v rámci
připomínkování zadávací dokumentace zakázky 5 (pěti) evaluací programu a projektů
ZRS ČR 5x12 hod. á 300,- Kč/hod. = 18.000,- Kč;

b) expertní práce spojené s přípravou posudků a projednáním vstupních zpráv 5 (pěti)
evaluací programu a projektů ZRS ČR 5x16 hod. á 300,- Kč/hod. = 24.000,- Kč;

c) expertní práce spojené s přípravou posudků a projednáním závěrečných zpráv 5 (pěti)
evaluací programu a projektů ZRS ČR 5x28 hod. á 300,- Kč/hod. = 42.000,- Kč.

3. Úhrada smluvní ceny bude provedena:

Úhrada smluvní ceny za provedené dílo, popř. části smluvní ceny za provedenou část díla,
provede objednatel bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v této
smlouvě, do 30 dnů po převzetí díla nebo části díla objednatelem v písemné podobě při
dodržení harmonogramu evaluací stanoveného objednatelem pro každou evaluační zakázku.

Článek IV - Práva a povinnosti zhotovitele

l. Zhotovitel prohlašuje, že se nezúčastnil ani se nebude účastnit výběrových řízení, jejichž
předmětem jsou veřejné zakázky na předmětné evaluace vyhlášené objednatelem v roce 2020.

2. Zhotovitel je povinen provést sjednané dílo řádně a včas na svůj náklad a na své nebezpečí.

3. Zhotovitel může se souhlasem objednatele odevzdat dílo ještě před sjednanou dobou.

4. Zhotovitel zaručuje, že dílo předá bez právních vad.

5. Zhotovitel má za splnění podmínek této smlouvy právo na zaplacení sjednané ceny (viz
článek I odst. 4 a článek III).
6. Neopatří-li objednatel zhotoviteli ve sjednané lhůtě podklady potřebné k vytvoření díla,
nebo neposkytuje-li potřebnou a dohodnutou součinnost, má zhotovitel právo v dohodě s
objednatelem změnit termín ukončení díla nebo jeho části.

7. Zhotovitel je povinen uchovávat v tajnosti důvěrné informace o objednateli, ke kterým
bude mít jako zhotovitel přístup. Informace o způsobu plnění této smlouvy, popř. reference o
účasti na této smlouvě může zhotovitel poskytnout jinému subjektu jen po předchozím
písemném souhlasu objednatele, nejde-li o informace vyžádané na základě nebo k provedení
zákona; v takovém případě bude zhotovitel objednatele bez zbytečného odkladu informovat.

8. Zhotovitel je povinen použít podklady předané mu pro vytvoření díla objednatelem pouze
pro vytvoření díla podle této smlouvy.
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9. Zhotovitel je povinen při všech svých plněních podle této smlouvy a v souvislosti s ní
postupovat s veškerou péčí (a to i odbornou), v souladu s touto smlouvou a s obecně
závaznými právními předpisy a s pokyny objednatele tak, aby nedocházelo k žádným vadám a
problémům, zejména průtahům, ohledně plnění podle této smlouvy. Je též povinen
objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na připadnou nevhodnost jeho
případných pokynů a informovat jej o všech dalších okolnostech, které by mohly být na
překážku provedení díla této smlouvy, a navrhnout ohledně dotčených pokynů nebo okolností
vhodná řešení.
10. Zhotovitel je povinen při veškerých svých plněních podle této smlouvy a v souvislosti s ní
vždy jednat tak, aby svým jednáním, opomenutím, apod. nepoškodil dobré jména a vážnost
objednatele a aby ho nevystavil rizikům veřejnoprávních a/nebo soukromoprávních postihů
v České republice ani v zahraničí; v případě, že by něco takového hrozilo, je zhotovitel
povinen okamžitě to písemně sdělit objednateli; totéž platí, hrozí-li, že bude zhotovitel plnění
jakkoliv dotčeno z důvodu vyšší moci.

11. Zhotovitel odpovídá v plné výši za škodu, kterou způsobí objednateli nebo třetím osobám
při provádění díla.
12. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě nedodržení termínů
II této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny
to i opakovaně. Vyúčtovaná či zaplacená smluvní pokuta
uplatnění náhrady škody. Při opakovaném nedodržení termínů
odstoupit od smlouvy.

Článek V - Práva a povinnosti objednatele

plnění dohodnutých podle ČI.
díla za každý den prodlení, a

není překážkou na případné
plnění je objednatel oprávněn

l. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho zhotovení pokud jsou
zhotovitelem splněny řádně a včas všechny podmínky smlouvy. Objednatel je oprávněn
poměrně sjednanou cenu snížit.

2. Zanikne-li závazek vytvořit dílo z důvodů, za které odpovídá objednatel, uhradí zhotoviteli
sjednanou cenu, od které se odečte to, co zhotovitel ušetřil neprovedením díla, co vydělal
jinak nebo co úmyslně zameškal udělat.
3. Objednatel je povinen předat zhotoviteli do 30 dnů od podpisu této smlouvy
podklady dle harmonogramu jednotlivých evaluací v roce 2020, které považuje za nezbytné k
vytvoření díla.
4. Objednatel je povinen na požádání zhotovitele poskytovat zhotoviteli součinnost
ve vyžádaném rozsahu.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat vytváření díla. zjistí-li, že zhotovitel realizuje dílo
v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel
odstranil vady a dílo vytvářel řádně. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě
k tomu poskytnuté, může objednatel od smlouvy odstoupit. Nárok na zaplacení smluvní
pokuty není odstoupením od smlouvy dotčen.

4



Článek VI — Licence a vlastnická práva

l. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli výhradní licenci k užití díla podle této
smlouvy v rozsahu časově, množstevně a územně neomezeném a ke všem známým způsobům
užití díla nebo jeho části podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

2. Objednatel není oprávněn do díla či jeho částí zasahovat, upravovat je či jinak měnit; za
účelem provedení potřebných změn je objednatel povinen kontaktovat zhotovitele a formou
dodatku k této smlouvě sjednat podmínky provedení potřebných úprav.

3. Objednatel není povinen licenci využít.

4. Objednatel je oprávněn poskytnout práva z licence zcela nebo zčásti třetí osobě, a to jak
poskytnutím podlicence, tak postoupením licence. O každém takovém poskytnutí práv a o
osobě jejich nabyvatele je povinen objednatel bez odkladu informovat zhotovitele.

5. Zhotovitel tímto uděluje objednateli svolení ke zveřejnění díla.

6. Licenční oprávnění poskytnuté objednateli podle tohoto článku a vlastnické právo ke
všem věcem (nosičům), na nichž bude dílo a jeho části objednateli předáno, předcházejí na
objednatele dnem předání díla nebo jeho částí.

Článek VII - Ostatní ujednání

l. Poruší-li jedna ze smluvních stran podstatným způsobem své povinnosti stanovené
obecně závazným předpisem nebo touto smlouvou, je druhá smluvní strana oprávněna od této
smlouvy odstoupit úplně nebo částečně, jestliže to oznámí bez zbytečného odkladu druhé
smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva na uplatnění nároků na
náhradu škody, vzniklé porušením této smlouvy. Odstoupení musí být vždy učiněno písemně
a je účinné jeho doručením druhé smluvní straně.

2. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména:

- nedodržení obsahu a rozsahu Díla
- poškození dobrého jména druhé smluvní strany.

3. Smluvní strany jsou povinny zachovat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se druhé
smluvní strany, se kterými se seznámí při plnění této smlouvy (nejsou-li a nestanou-li se tyto
informace veřejně přístupnými jinak než v důsledku porušení zde formulované povinnosti
mlčenlivosti). V případě porušení povinnosti mlčenlivosti je příslušná smluvní strana povinna
zaplatit druhé smluvní straně škodu, která jí porušením této povinnosti prokazatelně vznikne.

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v
následných dodatcích nepovažují za obchodní tajemství
zákoníku, a udělují svolení k jejich zpřístupnění zejména
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a k
dalších podmínek.

této smlouvě a jejích případných
ve smyslu ust. § 504 občanského
ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o
jejich zveřejnění bez jakýchkoliv
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Článek VIII - ZávěreČná ustanovení

l. Tato smlouva je uzavřena jejím podpisem oběma smluvními stranami, přičemž nabývá
účinnosti dnem zveřejnění objednatelem v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv).

2. Zhotovitel není oprávněn svá práva a povinnosti z této smlouvy bez předchozího
písemného souhlasu objednatele převést zcela ani zčásti na třetí osobu.

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně formou vzestupně
očíslovaného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Dodatky
smlouvy nabývají účinnosti zveřejněním objednatelem v Registru smluv v souladu se
zákonem o registru smluv.

4. Tuto smlouvu mohou smluvní strany před ukončením její účinnosti ukončit vzájemnou
dohodou. Dohoda musí být učiněna písemně a podepsána oběma smluvními stranami.
V dohodě musí být stanoveno, jakým způsobem budou vypořádány vzájemné závazky.

5. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od l. 1. 2020 do 30. 11. 2020. Ta ustanovení,
která mohou svým obsahem přesáhnout časovou účinnost smlouvy, zůstávají v platnosti až do
doby jejich naplnění.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 (Čtyřech) stejnopisech, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá
ze smluvních stran.

V P,,,, dn,

Zhotov" el

V Prazedne .Mz@

Objednatel
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