
0
0 e O
:7 6 e
®0€6!3 MINISTERSTVO VNITRA
33®@®®900 Ceske REPUBLIKY

SMLOUVA O HORIZONTÁLNÍ SPOLUPRÁCI
PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ IMPLEMENTACE INFRASTRUKTURY INSPIRE

Smluvní strany:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 3, 170 34, Praha 7

kontaktní adresa Nám. Hrdinů 1634/3, 140 00, Praha 4

IČO: 00007064, DIČ: CZ00007064

bank. spojení: Česká národní banka , číslo účtu: 3605881/0710

zastoupená Ing. Romanem Vrbou, ředitelem Odboru eGoverinentu

(dále jen ,,Ministerstvo")

a

CENIA, česká informační agentura Životního prostředí

se sídlem: Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10

IČO: 45249130, DIČ: CZ45249130

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19676

bank. spojení: Česká národní banka, č. účtu: 1837101/07 10

zastoupená Miroslavem Havránkem, ředitelem

(dále jen ,,Agentura")

(dále též jednotlivě ,,Smluvní strana" nebo společně ,,Smluvní strany")

číslo smlouvy Ministerstva: MV-112203-32/EG-20/9

číslo smlouvy Agentury: CEN/1 0.1/1 673/2020

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník") a dále

dle ustanovení § 12 zákona č. 134/2016 S., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále případně jen ,,ZZVZ"

(dále jen ,,Smlouva")

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto
Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Ze směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007, o
zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství
(INfrastruchire for SPatial InfoRmation in Europe - dále jen ,,INSPIRE" a ,,směrnice
INSPIRE") vyplývá členským státům povinnost zajistit implementaci INSPIRE

Infrastruktura INSPIRE dle ČI. 3 odst. l směrnice INSPIRE zahrnuje:

1.2.1 metadata, soubory prostorových dat a služby založené na prostorových
datech;

1.2.2 sít'ové služby a technologie;

1.2.3 dohody o sdílení, přístupu a používání; a

1.2.4 mechanismy, procesy a postupy koordinace a sledování zavedené,
provozované nebo zpřístupněné v souladu se směrnicí INSPIRE.

Hlavním gestorem budování infrastruktury INSPIRE na území České republiky je
Ministerstvo životního prostředí (dále případně jen ,,MŽP"). Jelikož INSPIRE má
inezirezortní přesah, příkazem ministra životního prostředí byl zřízen Koordinační
výbor pro inspire (,,kovin"), jehož cílem je zajištění spolupráce všech
příslušných subjektů při budování INSPIRE v České republice. Na půdě KOVIN byla
vypracována strategie implementace INSPIRE, která pro rozdělení kompetencí při
implementaci jednotlivých datových sad INSPIRE zavedla institut tzv. gestorů národní
datové sady (,,Strategie").

Směrnice INSPIRE zavádí rovněž tzv. geoportál INSPIRE, kterým se rozumí
internetová stránka nebo podobné rozhraní zajišt'ující přístup ke službám určeným pro
soubory prostorových dat a službám založeným na prostorových datech
(,,Geoportál"). Účelem Geoportálu je zprostředkování relevantních dat z vnitrostátní
úrovně vůči Evropské komisi. Na základě § Ila zákona 123/1998 Sb. spravuje
Geoportál na území České republiky MŽP, které touto Čillností pověřilo Agenturu.

V souvislosti s realizací projektu INSPIRE mají Ministerstvo a Agentura jakožto
veřejní zadavatelé v úmyslu za účelem společného plnění úkolů navázat horizontální
spolupráci podle § 12 zákona ZZVZ, nebot' se jedná o spolupráci za účelem
dosahování jejich společných cílů směřujících k zajišt'ování veřejných potřeb.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1

2.2

Ministerstvo se v souladu se Strategií stalo gestorem odpovědným mj. za
implementaci prostorových dat ve smyslu tématu dle bodu 6. přílohy Č. III směrnice
INSPIRE - ,,Veřejné sluŽby a služby veřejné správy".

Ministerstvo aktuálně připravuje veřejnou zakázku s názvem ,,Vybudování
Informačního systému pro veřejné služby a služby veřejné správy INSPIRE" (dále
případně jen ,,Veřejná zakázka"). Předmětem Veřejné zakázky je dodávka
centrálního informačního systému pro plnění úkolu Ministerstva stanoveného
evropskou a národní legislativou v souvislosti s INSPIRE (,,Informační systém").
Účelem Informačního systému je kompletně zajišt'ovat naplňování povinností České
republiky stanovených směrnicí INSPIRE k prostorovým datům specifikovaným v
popisu tématu dle bodu 6. přílohy Č. III směrnice INSPIRE - ,,Veřejné služby a služby
veřejné správy".
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2,3

2.4

Dodávku Informačního systému bude na základě tzv. vertikální spolupráce podle § 11
zzvz zajišt'ovat Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.,
IČO: 047 67 543, se sídlem Praha 10 - Vršovice, Kodaňská 1441/46 (dále případně
jen ,,NAKIT")

Agentura plní roli národního koordinátora ve vztahu k Evropské komisi, a disponuje
tedy potřebným know-how a personálním substrátem - odborníky, kteří vybudovali a
aktuálně provozují Geoportál.

3. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

3.1

3.2

3.3

3.4

Ministerstvo prohlašuje, že je ústředním orgánem státní správy; mimo jiné pro agendu
státní služby nebo pro civilní nouzové plánování, ochranu obyvatelstva a integrovaný
záchranný systém.

Agentura prohlašuje, že je příspěvkovou organizací zřízenou na základě opatření
Ministerstva životního prostředí ze dne 4. 10. 2017, č. j. MZP/2017/ll0/394, jejímž
účelem je mimo jiné vytvoření a správa Geoportálu.

Obě Smluvní strany prohlašují, že splňují veškeré podmínky a požadavky v této
Smlouvě stanovené a jsou oprávněny tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní
obsažené.

Obě Smluvní strany prohlašují, že splňují podmínkll stanovenou v ustanovení § 12
písm. C) ZZVZ, když každá ze Smluvních stran vykonává na trhu méně než 20 %
svých činností, kterých se spolupráce týká.

4. ÚČEL SMLOUVY

4.1 Učelem této smlouvy je úprava podmínek pro splnění společných úkolů Ministerstva a
Agentury ke splnění povinností vyplývajících pro Českou republiku ze směrnice
INSPIRE.

5. PŘEDMĚT SMLOUVY

5.1

5.2

5.3

Předmětem této Smlouvy je závazek Agentuiy poskytnout v souladu s touto Smlouvou
služby odborné konzultace a dozoru nad implementací Informačního systému a plnění
navazujícího na implementaci a zajištění odborných konzultací tak, aby bylo dosaženo
cíle Ministerstva, kterým je pořízení a zavedení plně ňinkčního Informačního systému.
Podrobná specifikace tohoto závazku Agentury bude obsažena v Příloze č. 1 této
Smlouvy.

Předmětem této Smlouvy je závazek Ministerstva poskytnout v souladu s touto
Smlouvou koordinační služby a odborné konzultace při implementaci dat spadajících
do gesce Ministerstva dle bodu 6. přílohy č. III směrnice INSPIRE v rámci
Geoportálu. Podrobná specifikace tohoto závazku Ministerstva bude obsažena v
Příloze č. 2 této Smlouvy.

Předmětem této Smlouvy je závazek Ministerstva poskytnout určeným zaměstnancům
Agentury know-how pro rozvoj Geoportálu a zprostředkování dat prostřednictvím
Geoportálu. Podrobná specifikace tohoto závazku Ministerstva bude obsažena v
Příloze č. 2 této Smlouvy
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5.4 Předmětem této Smlouvy je rovněž závazek Ministerstva k poskytnutí náhrady dle ČI.
9.1 této Smlouvy.

6.

7.

8.

9.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

6.1 Místem plnění dle této Smlouvy je sídlo, resp. pracoviště Ministerstva a případně další
místa na území České republiky, na nichž se Sinluvní strany dohodnou v písemné
formě.

6.2 Tato Smlouva se uzavírá do 3 1.12.2021 ode dne nabytí její účinnosti.

POVINNOSTI AGENTURY

7.1 Veškeré činnosti vykonávané Agenturou na základě této Smlouvy je Agentura
povinna vykonávat s odbornou péčí v souladu s procesy ,,best practice".

7.2 Agentura bude zajišt'ovat činnosti související s plněním této Smlouvy prostřednictvím
vlastních zaměstnanců

7.3 Pokud Agentura pověří výkonem jakýchkoli činností podle této Smlouvy jakoukoli
třetí osobu, odpovídá za provádění těchto činnosti tak, jako by je vykonávala sama.

7.4 Agentura se zavazuje spolupracovat s Ministerstvem při plnění závazků Ministerstva
dle ČI. 5.2 a 5.3 této Smlouvy a poskytovat mu k tomu veškerou potřebnou součinnost.

7.5 Agentura je povinna informovat Ministerstvo o veškerých skutečnostech, které jsou
nebo mohou být důležité pro plnění této Smlouvy.

7.6 Agentura tímto prohlašuje, že bude během trvání této Smlouvy postupovat v souladu s
obecně závaznými právními předpisy a nebude svou činností sledovat jakýkoli
zakázaný či nepoctivý cíl. Agentura bude dále postupovat tak, aby nedocházelo k
porušování jakýchkoli práv třetích osob, zejména práv duševního vlastnictví, a
prohlašuje, že užívá počítačové programy i další předměty práv duševního vlastnictví
zcela po právll a jeho užívání mimo tuto Smlouvu i v jejím rámci nemůže vést k
jakémukoli omezení provozu Il]fomačllího systému či souvisejícího plnění Agentury
dle této Smlouvy.

POVINNOSTI MINISTERSTVA

8.1 Ministerstvo se zavazuje spolupracovat s Agenturou při plnění jejích závazků dle ČI.
5.1 této Smlouvy a poskytovat jí k tomu nezbytnou součinnost.

8.2 Ministerstvo je povinno informovat Agenturu o veškerých jemu známých
skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro plnění této Smlouvy.

NÁHRADA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

9.1 Ministerstvo bude hradit Agentuře náhradu za využití lidských zdrojů Agentury ve
výši 4.900,- KČ (slovy: čtyři tisíce devět set korun českých) za den práce odborného
pracovníka; tj. za 8 odpracovaných hodin. Náhrada se bude rovnat násobku stanovené
částky a počtu prokazatelně efektivně odpracovaných dní, respektive jejich poměrné
části na plnění této Smlouvy dle dohodnutého tarifu, za fakturované období. Počet
odpracovaných dní bude odpovídat údajům uvedeným v Příloze č. 1 této Smlouvy.

'l



0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 e 0 MINISTERSTVO VNITRA
000000000
00000000, Ceské REPUBLIKY
000000000

i1!·

' cenia

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

Celková výše náhrady během trvání Smlouvy nepřekročí částku 5.076.400,- KČ
(slovy: pět milionů sedmdesát Šest tisíc Čtyři sta českých korun).

Po skončení plnění této Smlouvy přezkoumá znalec určený Ministerstvem zda, resp. v
jakém rozsahu byl čas strávený odbornýini pracovníky Agentury při plnění této
Smlouvy odpracován efektivně. V rozsahu, v jakém znalec určí, že Část takového času
efektivně odpracována nebyla, vrátí Agentura příslušnou část náhrady Ministerstvu do
třiceti (30) dnů od výzvy k jejímu vrácení včetně předložení znaleckého posudku.

O poskytování plnění na základě Smlouvy v průběhu každého kalendářního měsíce po
dobu trvání této Smlouvy bude Agentura vyhotovovat výkaz (dále jen ,,výkaz"), který
bude předkládat vždy do pěti (S) pracovních dnů po skončení daného měsíce k
odsouhlasení a podpisu příslušné oprávněné osobě Ministerstva. Oprávněná osoba
Ministerstva je povinna do deseti (ID) pracovních dnů od doničení příslušného
Výkazu tento potvrdit či k němu písemně sdělit své připomínky. Akceptace Výkazu je
podmínkou pro vystavení daňového dokladu (faktury - viz níže) ve vztahu k
poskytnutému plnění.

Náhrada bude Ministerstvem uhrazena na základě faktury, kterou je Agentura
oprávněna vystavit dle pravidel stanovených touto Smlouvou po řádném poskytnutí
příslušného plnění a akceptaci Výkazu.

Faktury musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu požadované zákonem č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně
vždy musí obsahovat následující údaje: označení Smluvních stran a jejich adresy,
IČO, DIČ (její přidělel1o), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním
rejstříku včetně spisové značky, označení této Smlouvy, označení poskytnuté služby,
číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktuiy v délce třiceti (30) dnů, označení
peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko,
podpis oprávněné osoby, název a registrační číslo projektu.

Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti či přílohy, nebo v ní nebudou
správně uvedené údaje dle této Smlouvy, je Ministerstvo oprávněno vrátit ji ve lhůtě
její splatnosti Agentuře. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová
lhůta splatnosti počne běžet doničením opravené faktury.

Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé Smluvní
strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem
jejího odepsání z účtu odesílatele ve prospěch účtu příjemce.

Ministerstvo nemá nárok na finanční náhradu za plnění svých povinností dle této
Smlouvy, není však povinno na jejich realizaci vyčlenit své pracovníky v celkovém
rozsahu převyšujícím 4.900Kč/člověkodnů.

10. NÁHRADA ÚJMY A SANKCE

10.1 V případě porušení smluvní povinnosti Smluvní stranou je tato Smluvní strana
povinna nahradit druhé Smluvní straně jakoukoli újmu vzniklou v důsledku takového
ponišení v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a to včetně újmy
nemajetkové.

10.2 Smluvní strana neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku okolností vylučujících
odpovědnost za škodu podle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
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11.

12.

10.3 V případě prodlení Ministerstva s platbou ceny za poskytnuté Služby může Agentura
požadovat úrok z prodlení v zákollné výši.

PRAVIDLA KOMUNIKACE

11.1 Veškerá oznámení, žádosti nebo jillá koinunikace podle této Sinlouvy bude
realizována píseinnou fonnou, pokud tato Smlouva výslovně nepovoluje fonnu jinou.
Oznámení, žádosti nebo jiná sdělení budou považována za řádně učiněná, pokud
budou doručena osobně, prostřednictvím kurýra, zaslána poštou, e-inailem nebo
datovou schránkou Smluvní straně, vůči níž mají nebo mohou být učiněna, a to k
nikám oprávněné osoby ve smyslu odst. 11.2 této Smlouvy nebo na jiné kontakty,
které příslušná Smluvní strana písemným oznámením sdělí Smluvní straně zasílající
příslušné oznámení, žádost nebo jiné sdělení.

11.2 Každá ze Smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, popř. zástupce oprávněné
osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu ve smluvních a
technických záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy.

11.3 Oprávněné osoby ve věcech smluvních jsou oprávněny jménem Smluvních stran
jednat o změnách této Smlouvy, sjednávat a uzavírat dodatky k této Smlouvě.

11.4 Oprávněné osoby ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s
druhou Smluvní stranou jednání technického charakteru.

11.5 Jména oprávněných osob jsou uvedena v Příloze č. 3 této Smlouvy.

11.6 Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na
takovou změnu druhou Smluvní stranu písemně oznámit ve lhůtě 3 dnů. Zmocnění
zástupce oprávněné osoby musí být písemné s uvedením rozsahu zmocnění.

11.7 Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, platí, že adresami Smluvních stran pro
doručování jsou adresy jejich sídla uvedené na titulní straně této Smlouvy.

OCHRANA INFORMACÍ

12.1 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této Smlouvy:

12.1.1 si mohou vzájemně vědomě nebo opominutím poskytnout informace, které
budou považovány za důvěrné (dále jen ,,Důvěrné informace"),

12.1.2 mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou
činností druhé Smluvní strany nebo i jejím opominutím přístup k Důvěrným
informacím druhé Smluvní strany.

12.2 Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě Důvěrné
informace, které při plnění této Smlouvy získala od druhé Sinluvní strany.

12.3 Za třetí osoby podle odst. 12.2 této Smlouvy se nepovažují:

12.3.1 zaměstnanci Smluvních stran a osoby v obdobném postavení,

12.3.2 orgány Smluvních stran a jejich členové,

12.3.3 ekonomičtí a právní poradci Smluvních stran,

za předpokladu, že se podílejí nebo mají zájem se podílet na plnění této Smlouvy nebo
jsou jinak spojeni s plněním dle této Smlouvy, Důvěrné informace jsoLl jim
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13.

zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění Důvěrných informací je v
rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou
stanoveny Smluvním stranám v této Smlouvě.

12.4 Nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně píseinně jinak, považují se za Důvěrné
infonnace implicitně všechny infonnace, které jsou anebo by mohly být součástí
obchodního tajemství třetích osob, utajovaných skutečností, osobní údaje, duševní a
průmyslové vlastnictví, skutečnosti, které jsou předmětem povinnosti zachovávat
mlčenlivost o služebních věcech a všechny další inforrnace, jejichž zveřejnění
přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu nebo újmu zájmu.

12.5 Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za Důvěrné informace nepovažují
informace, které:

12.5.1 se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení
závazků přijímající Smluvní strany či právních předpisů,

12.5.2 měla přijímající Smluvní strana prokazatelně legálně k dispozici před
uzavřením této Smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné,
dříve mezi Smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací,

12.5.3 jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající Smlllvní strana dospěje
nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými
informacemi třetí strany,

12.5.4 po podpisu této Smlouvy poskytne přijímající Smluvní straně třetí osoba, jež
není omezena v takovém nakládání s informacemi,

12.5.5 pokud je jejich zpřístupnění třetím osobám stanoveno zákonem nebo
pravomocným rozhodnutím soudního nebo správního orgánu.

12.6 Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a
povinnost chránit Důvěrné infonnace vyplývající z této Smlouvy a též z příslušných
právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., o
zpracování osobních údajů, respektive z Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Smluvní strany se v této
souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na
plnění této Smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany
Důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto
povinností všemi osobami podílejícími se na plnění této Smlouvy.

12.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že Příloha Č. 3 ,,Seznam oprávněných osob" této
Smlouvy obsahuje osobní údaje a není proto přílohou určenou ke zveřejnění ve smyslu
zákona o registru smluv.

ZMĚNA SMLOUVY

13.1 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě
vzestupně číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou Smluvní stranu
osobou nebo osobami oprávněnými zastupovat Smluvní strany, nestanoví-li tato
Smlouva výslovně jinak.
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14.

15.

16.

UKONČENÍ SMLOUVY

14.1 Ministerstvo je oprávněno odstoupit od této Smlouvy v případě jejího podstatného
porušení Agenturou. Za podstatné porušení této Smlouvy se považuje i méně závažné
porušení povinností dle této Smlouvy, nezjedná-li Agentura nápravu ani v dodatečné
přiměřené lhůtě, která jí k tomu byla poskytnuta, anebo v případě opakovaného méně
závažného porušování povinností dle této Smlouvy.

14.2 Agentura je oprávněna odstoupit od této Smlouvy v případě jejího podstatného
porušení Ministerstvem. Za podstatné porušení této Smlouvy se považuje i méně
závažné ponišení povinností dle této Smlouvy, nezjedná-li Ministerstvo nápravu ani
v dodatečné přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, anebo v případě
opakovaného méně závažného porušování povinností dle této Smlouvy. Tím není
dotčeno ustanovení článku 14.3 této Smlouvy".

14.3 Agentura je oprávněna odstoupit od této Smlouvy v případě prodlení Ministerstva se
zaplacením jakékoliv splatné Částky dle této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, pokud
Ministerstvo nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu
Agentura poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí
být kratší než 30 dnů od doručení takovéto výzvy či jiného podstatného porušení této
Smlouvy.

14.4 Odstoupení od této Smlouvy je účinné okamžikem doničení písemného oznámení o
odstoupení druhé Smluvní straně.

14.5 Ke dni ukončení této Smlouvy je Agentura povinna vrátit Ministerstvu veškeré movité
věci, prostředky, přístupová hesla, klíče, předané dokumenty obsahující Důvěrné
informace Ministerstva či třetích osob, pokud takové Agentura obdržela. Ministerstvo
o provedení těchto úkonů předá Agentuře potvrzení, podepsané oprávněnou osobou.

14.6 Ukončením účinnosti této Smlouvy nebo její části nejsou dotčeny povinnosti
Sinluvních stran týkající se ochrany Důvěniých informací, ochrany osobních údajů,
smluvních pokut, náhrady škody a jiných nároků, rozhodného práva a řešení sporů
přetrvávajících ze své povahy i po ukončení této Sinlouvy.

ŘEŠENÍ SPORŮ

15.1 Práva a povinnosti Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí
občanským zákoníkem a dalšími příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

15.2 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů
vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporů
o její výklad či platnost a usilovat o jejich vyřešení nejprve smírně prostřednictvím
jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců.

15.3 Nebude-li sporná záležitost vyřešena do 30 dnů od započetí řešení dle odst. 15.2 této
Smlouvy, Smluvní strany mají možnost obrátit se se svými nároky na příslušný
obecný soud České republiky.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy.
Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran v souladu s
touto Smlollvoll.
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16.2 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha
těchto práv a povil1ností nevylučuje, na právní nástupce Smluvních stran.

16.3 Žádná ze Smluvních stran není oprávněna postoupit peněžité nároky vůči druhé
Smluvní straně na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu.

16.4 Tato Smlouva nabývá platnosti a dnem jejílio uzavření a nabývá účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,Registr smluv" a ,,Zákon o registru smluv").

16.5 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v Registru smluv dle
Zákona o registru smluv zajistí Ministerstvo.

16.6 Ukáže-li se jakékoli ustanovení této Smlouvy neplatným nebo nevymahatelným, pak
se to nedotýká ostatních částí Smlouvy, ledaže kogentní ustanovení právních předpisů
stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit takové
ustanovení platným a vymahatelným, které svým obsahem a právními důsledky je
nejbližší tomu 11eplatnémll nebo nevymahatelnému, a to do 30 dnů ode dne, kdy jedna
Smluvní strana předloží druhé Smluvní straně návrh takového ustanovení.

16.7 Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha Č. 1 Specifikace plnění Agentury

Příloha Č. 2 Specifikace plnění Ministerstva

Příloha č. 3 Oprávněné osoby

16.8 Tato Smlouva byla vyhotovena a Smluvními stranami podepsána elektronicky.

16.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a
na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Ing. Roman Vrba
ředitel Odboru eGovennentu
Ministerstvo vnitra

Ing. Miroslav Havránek
Ředitel CENIA

česká informační agentura životního prostředí
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