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Evidenčnf  číslo  přidělené  z Centrí]níevidence  smhiv:  200  í 18

TATO  SMLOUVA  O DILO  (dále jen,,Sinlouva")  je uzavřena ve sinyslu ustanovení % 2586 a násl. zúkona
č. 89/2012  sb.. občanslsý  zúkoní,  ve ZněllÍ  pozdějšícli  přeďpisči  (chí]ejen.,Olíčaiíský  zákoník").

MEZI

Ceskou  republikou  -  Ministerstvem  životníbo  prostředí

SÍ(Íl('):  Vršovická1442/65,lOO10Pr'aha  lO

zastoupenuu:  Ing.  Karlem  B]óhou,  CSc.,  ředitelein  ocíboi'u  eiwii'oim"ientá1níc]i  rizik

a eko]ogických  šktid

IČO:  0016480]

bankovníspt>jení:  ČNB Pra]ial
ČÍSlo účtu:  7628001/0710

zástíipce  pm  věcná  jednóaí:  Mgr.  Micliae]a  Vytopilová,  Pli.D.

A

DÁLE  JEN,.Objednatel"

NA  STRANEE  JEDNÉ,

Masarykovou  univerzitou  -  Přírodovědeckou  fakultou

SÍ(llo:  Žerotínovo  náměstí  617/9.  602  00  Bri'io

koi-espondenční  alresa:  Kotlářská  267/2.  602  00  Brno

zastoupenou:  doc.  Mgr.  Tomášein  Kašparovským,  Pli

ICO:  OD216224

DIČ: CZ002  16224  (je  plátcein  DPH)

bankovníspojení:  KB,  a.s..  pob.  Brno,  náin.  Svobody  21.

čísln  účtu:  85636621/C)100

i.D.,  děkanem

631 3l  Brno

zřízenou  d]e zákona  č. ]1]/1998  sb.. o vysokých  školách  a O Zll]ěllě  a dop]něnídalších  zákonů,  ve znéní

pozclějších  předpisči

zapsanou v Živnostenskén'i rejstříku. Úřact I»říslušný píxl]e  Fp 71 odst. 2 živnostenskéliíi zákona: Magistrát
iněsta  Brna

zástupce  pi-o věcnájednání:  Ing. Kateřina  Šebková. Ph.D..  Recetox,  Příroduvět]ecká  faku]ta  Masai'ykovy

univei'zity

l. PŘEDMĚT  SMLOUVY

DÁLE  JEN ,,Zliotovitel=

NA STRANĚ  DRUI-lÉ,

OBJEDNATEL  A ZHOTOVITEL  SPOLEČNĚ  JEN.,Sinluvní  strany"

NEBO  JEDNOTLIVĚ,.Smluvní  strana".

l.] Předinětein této S]llloLlVY je zúvazek Zliotovitele  aktualizovat databázi Genasis. do které jsou
vk.lúdány  údaje  z míniitoringu  perzistentních  organickýcli  polutantťi.  Výstupem  z této  činnosti  bude

zavedení cliybě.ifcícli. sclwá]enýcli  ]átek v databázi a v]ožení dat za období 2013-2019 v sou]adu
s Přílohou  č. l této Si'nlouvy  (viz  Přfluha  č. l - Výstripy).  dle  požadavků  a pokynči  Objednatele
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a za podmííiek  stanovených  dá)e v této Sinlouvě  (dále jen ,,Dílo"),  a to řádně, bez vad a nedodělků.

Podrobnú  specit'ik:ice  Dílaje  uveílena  v Přfloze  č. l této Sm]«iuvy.

1.2 I)ředmětein  této Sinlouyy  je dáíe pnviimost  Objednatele  zaplatit  Zliotoviteli  za řádně  a VČí:lS

pmvedené  Dí]o  cenu ve výši  a za pndmínek  stanovenýcli  v čl. 3. této Sinlouvy.

DOBA  A MÍSTO  PLNĚNÍ

Zhotovitel  je povinen  realizovat  Dí'lo nejpozdéji  do 27. l l. 2020. Zbotnvitel  se zavazuje  zahájit

realizaci  Díla  ilined  po nabytí  účiimosti  této Smlocivy.

2.2  Místen"i  I)]Ilěl'lÍ  je SÍClIO Objednatele  uvedené  výše v této Sin]íiuvě,  není-íi  ujednánojinak.  Zl'iotovite]

neníoprúvněn  měnil  místo  plnění  bez předcíiozího  pfsemnélin  souli]asu  Objednatele.

CENA  A PLATEBNÍ  PODMÍNKY

3. í Celková  cena za t'ea]izaci  Díla  dle č]. I. odst. l.l  této Sinlouvy  činí  99 173,55  Kč  bez daně z přidané

hodnoty  (ďále jen ,,DPH"').  DPI-I činí  v souladu  s aktuálně  p]atntuí  a účiimou  právi'ií  úpravou  21 %,

tedy 20 826,45  Kč.  Ce]ková  cena včetně  DPH  tedy činí120  «»OO,- Kč  (dále  jen,,Ceiia").

3.2 Tato  Cenaje  stannvena  pm celý  rozsal"i přtxlmětri  p]nění  této Sinloivy  jako  cena konečná.  peyná

a nepřekročite]ná.  V Ceně jsou  zahriuity  veškeré náklady  Zhotoviteíe  souvisejfď  s realizaď  Díla.

tedy veškeré práce, doílávky,  služby.  poplatky,  výkony  a další činnosti  nutné pro řáďné splnéní

předmětu této Smlouvy. V případě, že v době. kdy bude předmět Sn'ilouvy plněn, l)oPř. dokončen
íi sazba DPH bude zákonem  č. 235/2004  sb., o dani z přidané  hodnoty,  ve znění p«izdějšícl"i

předpisů,  zvýšena  nebo snfžena, je povinností  Zbotovitele  účtovat  k Ceně DPH  píx]le  aktuálníhc+

znění  příslišiiélio  právruho  předpisaí.

3.3 Cena bude Zhotoviteli  ubrazena  bezhotovostním  převodem  v české iněně na základějediné  ce]kové

faktury  po řádném  splnění  pře<lmětu této Smlouvy.  Z)'iotovitel  je oprávněn  vystavit  fíi]<turu  do 7

kalendářních  di'iů po převzetí  a akceptaci  Dfla Objednatelem  v souladu  s čl. 4. této Smlouvy.

Podinínkou  pm vystavení  faktury  je řádné předání  Díla  a zóroveň  jel'n» vyúčtování:  pří]oliou  faktury

proto  musí  být soupis skutečně  proyedenýc]i  slrižeb.  pracíapod.  a předávací  pmtokol  d]e čl. 4. této

Smlouvy.

3.4 Faktura  bucle obsahovat  niíležitosti  účetního  a ciaňovélio  dokhtdu  pod]e zákona č. 563/1991 sb..

o účetnictví,  ve znění  pozdějšícíi  předpisů,  a zákona  č. 235/2004  sb., O dani z přidané  hodnoty,

ve znění  pozdějších  předpisů,  (jedi'iá  se předevšíín  o označerrí  faktury  a jejíčísJ  identifikační  údaje

Sin]uvních  stran, předmět  Sinlouvy.  bankovní  spojenf,  fakturovanou  částku  bez/včetně  DPH)  a butle

mít náležitosti  obchodní  listiny  ďle !S 435 0bčanského  zákoníku.  Faktura  bude nznačeníi  evictenči'iím

čfslem  Sm]ouvy  přiděleným  z Centrální  evidence  sm]uy  Objednatele  200118  (viz také záli]aví  této

Sínlouvy).

3.5 Faktura  bcide zas]ána ve 2 vylieitcivenícli  na adresu Objednatele  ve tvaiu:

OEREŠ. Ministerstvo  životnnio prostřeílí,  Vršovická  ] 442/65,  IOO lO Pral"ia IO.

3.6 Objednatel  je oprávněn  vrátit  faktciru  do konce doby  její  splati'iosti  zpět Zhotovite]i,  pokud  bude

obsahovat  nesprávné  náležitosti  či údaje anebo pokud požadované  náležitosti  a údaje  nebude

obsahovat  vůbec.  V takovém  přípaílě  íiová doba sp]atnosti  počíná  běžet ode di'ie doručení  opravené

nebo (R')])lIlěllé faktury  Objednateli.  Objednatel  není v takovém  případě  v prodlení.

3.7 Sp]atnost  faktury  činí  15 kalend;'řních  ClI1Í ode  dne je..jího doručenf  Objednateli.  Povinnost

Ob.jednatele  zap]atit  Cenu je splněna  odepsáním  příslrišné  částky  z óčtu Ob.jednatele.  Objednatel
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nep«iskytuje  zúlol-iy. Píatby budou  probfliat  vý)iradně  v Kč (CZK').  nwnéž  veškeré cenové úclaje

na faktuře  budou  lí této  iněiiě.

PŘEDÁNÍ  .= PŘEVZETÍ  DÍLA

Dílo  je pmvedenn  a splněno,  je-li  dokončeno  a předáno  Objedn:ite]i  bez vad a nedoděllďi  v místě

SÍ('lla Objednatele,  o čemž Sinluvní  strany pořídí  předávací  protokol.  Předinětem  přeclóní  bude

zpráva yypracovaná  Zhotnvite]ein  v souladu s touto Sinlouvou  a Přílol'iou  č. 1 této  Sinlouvy.

Předáyací  pi-otciko]  bucle obsahovat  alespoň:  označení  přecímětu  plnění  (Dílo),  ozi'iačení

a identifikační  údaje Objednate]e  a Zbot«witele,  evidenční  ČÍSlo Sm]ouvy  přidělené  z Centrální

evidence  SIIl1LlV Objednatele  a datum jejíbo  uzayření.  pmhlášení  Objednate)e.  že Dílo přejímá,

popř.  nepřejíiná,  soupis provedenýcli  čini"iostí,  popř. vad, datcin"i a inísto  sepsúní, jména  a podpisy

zástupců Objednatele  a Zltotíwite]e.  Buílou-li  při předání  Díla  zjištěi'iy  vady  či nedoďělky,

Objednateí  nenípovinen  Dí]o  převzít  a součástí  předávacffio  protokolu  bude soupis  zjištěnýcb  vací

a nedodě]kči s uvedením Ihůty a zl':ičisobíi jejich  odstraněi'ií.

4.2  Povinnostf  Z)iotovitele  je ďodat Dílo bezvadné,  tzn. prosté všech vact a nedoděllců.  Povinnost

Zhotovitele  je splnéna  předáním  bezvadného  Dna.  příp.  a;ť íxlstraněníin  vací a nedodělků.

PRÁVA  A POVINNOSTI  SIVILUVNÍCH  STRAN

Zl)ŮSOl) plnění Smlouvy. Zliotovitel  je povinen  provést  a předat  Objednateli  Dílo  svýmjinénein,

na svůj náklad,  na vlastnf  odpovědnost  a nebezpečí  v ujednaných  terinínecli.  Zliíitovitel  je ptwinei'i

zpracovat  Dílo  v souh'ickí s p]amými  právními  přeílpisy.  Objednate]  je yýlučnýin  vlastníkein  Díla

a je oprúvněi'i  Dílo  bez oinezenívyužft  pm svoji  potřebu  a pro píitřebu  svých  resortnfcli  nrganizacr.

5.2 0dpovědnost  za škodu.  Zhotovitel  ndpovmú v plné výši za škody vzniklé  Objednateli  nebo třetíin

osobám v souvislosti s píněním, nedocít'ženíin nebo pnrušenín'i povinností vyp]ývi4jícíc1i  z této
Sinlouvy.  Takové  škody  budou  řešei"iy dle platných  pi'ávnícli  předpisči.

5.3 Překážky  xia straně  Zhotovitele.  Zliíitovitel  je povinen  Objednate]i  neproíl)eně  oznámit  jakc+ukoliv

skutečnost,  která by mohla  mít, byť  i částečně.  vliv  na schopnost  Zliotovitele  plnitjeho  poviimosti

vyplývajíď  z této Smlouvy.  Takovým  oznín'ieníi'ii  všiik  Ztuítovitel  není zbaven poviiniosti  nadúle

plnit  povinnosti  vyplývajícímu  z této Smlouvy.

5,4 Použití  Díla  Zhotovítelem.  Zhotovite]  se zavazuje,  že neužije  žádný z výs]edků  jeho čiimosti

vzniklýcli  při p]nění  této Sinlouvy  ani jakákoliv  dtita shromúžtlěná  v souvislnsti  s plněním  této

Sinlouvy  k jiným  účelťnn.  než ke splnění  povinností  vyplývajícícl'i  z této Sin]ouvy,  a žádný  z těclito

výsledlďí  neposkytne  ]< užití  žádné třetí osobě bez předcl'icizího  píseinného  snuhlasu  Objednatele.

Zhotovitel  se navíc zavaz4je  po přetlání  Dfla  veškerá  data poskytnutá  inu Objednatelein  v souvis1risti

s touto  Smlouvou  Objeclnateli  vrátit,  přfp.  na pokyn  Objednate]e  zničit.

5.5 Pokyny  Objednatele.  Zl'iotovitel  inú poviimost  a zavazuje  se řŘlit se při plnénf  této Sn"ilouvy

pokyi"iy Objednatele.  Poviní-iost  Zliotovitele  dle ustanovenf  % 2594 odst. 1 0bčai'iského  zákoníku

upozornit  Objednatele  na nevhodnost  pokynů  není  tíinto  ustanoveníin  dotčena.  Objednatel

na odčivodněné  vyžúdání  poskytne  Zhotoyiteli  podk]ady  nutné pro řádnou rea]izaci  Díla, a tojak

v elektronické  podobě,  tak v tištěíié  podobě,  pokucl  bude mít tyto  k dispozici.

5.6 Ochrana  práv  třetích  osob. Zhotoviteí  se při plnění  tétn Smlouvy  zavazuje  respektovat  veškei-é

obecně závazné právní  předpisy,  zejména  se zavíizuje,  že se svýin  jednáníin  neclopustí  nekalé

soutěže a že při plněn.í této Smlouvy  nebude  zasal"iovat do prúv třetícl'i  íisob, ani výsle<lek  čiimosti

Zhotíwitele  nebude  zasaliovat  nebojakýmkoliv  způsobein  poi-ušovat  práva  třetícli  osob.
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5.7 Souěinnost.  SlT1lL1VI1Í strany jsou  poviiuíy  při plnění  této  Smlouvy  vzájemně  spolupracovat,

poskytnnut si vzájenniě veškeruu součinnost nezbytně nutnou pro plnění této Smlouvy a vz4jeinně
se informovat  o skutečnostech,  které jsou nebo mohnu být význainné  pro plnění  této Sinlouvy.

ZhotoviteJe  clúle povinen  umožnit  koi'itrolu  v inístě  plnění  ikontrolu  všech dokladči  souvisejíďcli

s rea]izací  Dna, a to zejména  v sou]adu  se zákoi'iein  č. 320/2001  sb., o finanční  knnti'ole  ve veřejné

správé a o zí'něně některých  zákonči  (zákon o finanční  kontrole),  ve zi'iění pozdějšícli  předpisů,

zákonein  č. 255/2012  sb., 0 kontrole  (kontrolní  řúd). ve zi'iění píizdéjších  předpisči.  Tyto  píwinnosti

trvi3jíi  l)C) cikončení  této Sinlouvy.

5,8 TVIlčenlivost.  Zhotovitel  se zayazuje  v průbělui  plnění  Smlouvy  i po jejím  ukončenf  zacliovávat

m]čenlivost  o všec)i skutečnostech,  o kterých  se dozví  od Objednate]e  v souvislosti  s píněníin  této

Smlouvy.  Tato povinnost  mlčen]ivnsti  se vztaliuje  na všechity  zainěstníince  a spolupracovníky

Zhntovitele a přetrvá i Po skončení trvání  této Sinlouvy.

5.9  Kontrola  plnění.  Zhotovitei  je povinen  Objednate]i  uinožnit  provést  kontrolu  plnění  dle  této

Sm]oívy  kdyknli  Po předcliozí  výzvě  Objednatele.  a to po celou  dobu ti'vánítéto  Sinlorivy.

5. íO Započtení,  postoupení.  Zhotovitel  není oprávněn  bez předchozíliíi  pfseinného  souhlasu  OLíjeclnatele

pn>viídét  jakékoliv  zápočty  svýcl'i  pohledávek  víoiči Objednateli  proti jakýinkoliy  polileďávkáin

Objednatele  včíči Zhotoviteli,  ani postupovat  ja]cúkoliv  svoje práva a poliíedávky  včiči Objednateli

na  třetí  osoby.

PROHLÁŠEN'  SMLUVNÍCH  STRAN

Zhotovite]  problašuje,  že se v plnéin  t'ozsahu seznámil  s obsahein  a povahou  předinětu  plněnía  že je

způsobilý  k řádnéinu  a včasnéinu  provedení  Díla  dle této Sinlouvy.  Dále prohlašuje,  že jsou nui

znúmy veškeré podmínky  potřebné  k bezcliybnéinu  plnění  Sin)ouvy.  a že dispom;je  takovýini

kapacitami  a ociboi'nými  zna]ostini,  í<teré jsou  třeba  k řádnéinu  p]nění  předmětu  Sinlouvy.

6.2  Zhotovite]  bude zhotovovat  Dí]o podle svýcli  oíibornýc)i  znalostí,  zkušenostf,  praxe,  přijelio

zhotovovúní  bude postupovat  s náležitou  odbornou  péčí. v souladu  s touto  Sm]ouvou,  jejími

pří]ohami  a dle píikynů  a píižadavků  Objednatele.

6.3 Zhottívitel  prolílašuje,  že se seznámil  se všeini  pcxlklady,  které mu byly  Objednatelem  poskytnuty

a je si vědom,  že netnůže  v průběl'iu  plnění  předinětu  Smlnuvy  íiplatnit  nároky  na úpravci smluvnfcli

podmínek  (zadání),  a zavazuje  se provést  DÍlo dle předanýcli  podk]aciů,  v sou]adu  s obecně

závazi'iýini  právi'iííni  předpisy  a pnkyny  Objeďnatele.

6.4 Smluvní stt'any prohlašují, že předmět Sm]ouvy není plněn'íin nemožnýin a že Smlnuvu uzavírqií
po pečlivém  zváženf  všech možných  ďůsledlďi.

6.5 Zhotovitel  prohlašuje.  že nenť přecllužen  a nenf inu známo,  že by bylo víoiči něnni  zaliá.jeno

instí]venčnť  řízenf. Dá]e  prolilašcije,  že vůči  něinu  není  vydáno  žádné  soudní  rozhodnutí.

či rozhodmití  správního,  daňového  čijiného  orgánu  nebo rozhodce  íia plnění,  které by inol-ilo  být

důvtxlem  soudnf  exekuce na inajetek  Zhotoviteíe,  nebo by inolilo  inít jakkoliv  negativi'ií  víiv

na schopnost  Zhotovitele  splnit  povinnosti  vyplývajíď  z této Sinlouvy,  a že takové řfzení  nebylo

včiči něinu  za)iájeno.

PRÁVA  Z VAD,  SANKCE  A ODSTOUPENÍ  OD  SMLOUVY

Zhotovitel  se zavazuje  poskytnout  Objednateli  na Dílo  zánikíi  za jakobt v délce  6 iněsíců.

a to počínaje  dneni  převzetí  D)íla Objednatelem.
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a12 Vady  ínusí  Objednatel  uplatnit  LI Zhotovitele  bez  zbytečného  odk]adu  pcité.  coje  zjisti]

nebo  při  náležité  péči  zjistit  méí. Oznáinerí  o výskytu  vady  bude Objednate]ein  ričiněno  písemně

acloručeno  Zhotoviteli.  Vpísemné  oznáinení  o výskytu  vady Objednatel  vaílu  popíše  a uvecle

požadovaný  zpí"tsob odstranéní  vady.  Zhotovítel  je povinen  vaclu Díla  odstranit  ne.jpozději  clci lO

ka]enciářníc)i  dnů ode dne doničení  oznáinení  Objednate]e,  nebude-li  doliodnuto  inezi  Smluvnín-ii

stranami  písemně  jinak.

7.3  Je-li  vadné  p]něnf  podstatným  poi'ušenfm  této Sinlouvy.  iná Objedi'iatel  právo  na odstranění  vady

opravoíi  nebo  úpravou  Dí]a,  na přiměřenou  s]evu  nebo  odstoupení  oCl této Sin]ouvy.  Smluvní  sti'any

se dohotlly.  že za podstatné  pnrušení  Smlouvy  bude  považováno  zejména:

a) pmd]ení  Zhotovite]e  s prtwedeníi'iq  Díla  o více  než 5 ka]endářnícli  dní;

b)  jestliže  Zliottwitel  cíjistil Objednate]e,  že Dfln  inó  určité  vlastnosti,  ze.jméníi  vlastnosti

Objednitte]em  vyiníněné.  anebo že nemá žádné vady,  a toto ujištění  se nás]edné  cikáže

nepríivdivýin.

7.4  Buc'lou-li  po předání  a převzetí  Díla  zjištěi'iy  vacíy či nedodě]ky,  je Zliotoviteí  povinen  odstranit

je dn 5 kalendúřrícb  dnči  oď vyhotovení  předávacíl'u»  pmtoko]u,  v němž  jsou  takové  vaďy

a neďoclě]ky  uvedeny.

7.5 Zhotovite]  jepovinen  provádět  Dí]o  v souladu  s toíito  Smlouvou,  požadavky  Objedi-iatele

a v snuladu  s obecně  závaznými  prúvnfmi  předpisy.  Jestliže  Zhotovite]  tyto  p«winnosti  vyplýva,jrcí

ze Sinlouvy  poruší  a nezjedná  nápravu  ani v dodatečné  přiiněřené  ]híoítě stanovené  mu Ob.jednate]em,

jednú  se o podstatné  porušení  Smlouvy  ze strany  Z)iotcwitele  a Objednatel  iná právo  od Smlouvy

okamžitě  odstoupit.

7.6  0bjednatel  je dále  oprávněn  odstoupit  od Sinlorivy,  jest]iže  zjistí,  že Zhotovitel:

a)  nabízel,  dáva],  přijímal  i'iebo  zprostředkováva]  určité  hodnoty  s cílein  ovlivnit  CllOlíállÍ

nebojednánť  kohokoliv,  at' již  stútního  úřeclní'ka  nebo několio.jinélio,  přímo  nebo nepřúno,

při uzavíránínebo  při  pmváděníSm]ouvy:  nebo

b)  zkresloval  jakékoiiv  skutečnosti  za účelein  ovlivnění  uzavírání  nebo  provódénf  Smlnuvy

keškodt' Objedi'iatele,  včetně užití podvodnýcli praktik kl:iot]ačení  asnfženď výhoct volné

a íitevřené  soutěŽe.

7.7  0dstoupení  íiíl Sin]ouvy  inusť  Liýt učiněno  v píseinné  forině  a doručeno  Zl'iotoviteli.  Odstoupeníin

se ziívazek  zalužený  Smlouvou  zrušuje  txl  počát]<u  a Sinluvní  strany  se vypořádajípod]e  příshíšnýcii

ustanovení  Občanského  zákoníku  o bezdčivodném  oboíiacení.  Účinky  odstoupení  od Sinlouvy

nastávají  okamžikeín  doručení  písemnéliíi  oznáinenf  o odstoupení  od  Smlouvy  Zhotoviteli.

Odstoupení  o(l Smlouvy  se nedutýkú  práva  na z:iplacení  smluvnf  pokuty  a úmku  z prodlení.

pokcid již (l(')SPě], pr;íva na náliradci škody ani ujediiání, které má vzhledem ke své povaze  zavazovat

Sm]uvní strany i lxů odstoupení od Smlouvy. tj. zejinéna ani ujednánío  zpčisoíu řešenf spoďi a volbě

pi'áva.  Obdtíbné  platí  ipro  přecíčasné  cikončení  Sm]ouvy  jiným  zpčisobein.

7.8  V přípacié prodlei'rí  s úhradou  faktury  je  Zliotovitel  oprávněn  požadovat  po  Objeclnateli  úrok

z prodlení  z dlužné  částky  ve výši  stanovené  přís]ušnými  prúvními  předpisy.

7.9 V případě  proílleníZhotovitele  s pmvedeníin  předánín'i  Díía  v dnhodnutéin  termfiuí  (viz  čl. 2. odst.

2.í tétíi Smlouvy)  a/nebo  v případě  prodlení  s odstraněníin  vad a i'iedodělků  zjištěných  při přeclání

Dí]a  ílle odst. 7.4 tohoto  č]ánku  a/nebo  v případě  prodlení  Zhotovitele  s odstraněnítn  vad v záručnf

době  d]e odst. 7.2 tohoto  čMnku  je Zliotovitel  povinen  zaplatit  Objednateli  sinluvní  pokutu  ve výši

0,5 % z Ceny  za každý  i započatý  den proďlení.
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7.10  V přípaclě porušení  povinností  Zhotovite]e  vyp]ývajících  z čl. 5. (s výjiinkni  odst. 5.8) a 6. této

Sinloívy  je Zhotovite]  povinen  zaplatit  Objeclnateli  sin]uvní  pokutu  ve výši ] % z Ceny  Za každý

takový  případ.

7. í l V případě porušení  poviimostí  dle čl. 5. ndst. 5.8 této Siníouvy  iná Objednatel  právo účttwat

Zliíittwiteli  smluvní  píikutu  ve výši  5 000,-  Kč za kažc'lý  jednotlivý  přípaď.

7,12  Smluvrí  pokuty  jsou splatné do 15 kalendářníc)i  dní ode cine íloručení  výzvy  k jejich  zaplacenť

Zhotoviteli.  Zaplaceníín  jakéko]iv  smkivní  pokuty  <lle této  Smíouvy  není tlotčena  povinnost

Zhotovitele  nabradit  újnut  vznik]ou  Objednateli  porušeníin  sinluvní  povinnosti,  které se sin]uvi'i'í

píikuta  týká.  Ob.jednatel  je oprávněn  požadovat  náhradu  šktídy  v plné yýši  bez nhledu  na ujednai"iou

sm]uvrí  pokutu.

TRV  ÁNÍ  SMLOUVY

8. l Tato  Smlouva  se uzavít'á  na dobu určitou,  a to do splnění  všech závazlďi  vyp]ýyajfď  z tétt»  Sinlouvy.

8,2 Před uplynutím  doby dle odst. 8.1 tohoto  č]ánku ]ze tuto Smlouvu  ukončit  na zák]adě  vzájemné

písemné  dohody  obou Smluvnícb  stran, píseinnou  výpověcíí  Smlouvy  ze strany  Ob.jednate]e  dle odst.

8.3 tohotn  článku  či ze straí"iy Zhotovite]e  cíle odst. 8.4 tolioto  článku  netio odstoupeníin  od Sinlouvy

dle čl. 7. odst. 7.3, 7.5 a 7.6 této Sinlouvy, a dúle v souladu s 1iřfslíši'iými  ustanuveníini  Občanského
zákoníku.

8.3 Objednatel  je oprávněn  vyptwěílět  tuto Sm]ouvu  kdykoliv,  a to i bez uclání dčivoclu. Výpověd'

Sinlouvy  inrisí  být Objednate]em  ričiněna  písenmě  a doručena  Zliotoviteli,  přičemž  výpovědrí  doba

v délce 5 pracovnícli dnči počfná běžet dnein následujíďm 1)(1 dni doručen'í  pfseinné  výpověcli
Zl'iottíviteíi.

8.4 Zhotovitel  je oprávněn  vypovědét  tuto Smlocivu  kdyko]i  vje.jfm  príoiběliu, pokucí neníscliopen  plnit

své povinnosti  zdíomidí  na straně Objednatele  (např.  neposkytiuítí  součiimosti  Objednatele,

neplnění  povinností  Objeílnatele).  Výpověclnť  doba biide vtakovém  přfpadě  činit  5 pracovních  dnči

a počne  běžet  dnein  následrijícím  po dni domčenípíseinné  výpovědi  Objeíinateíi.

8.5 V případě  přeílčasného  ukončení  této Smlouvy  dohodou,  výpovět]í  či odstoupeníin  jsou  Sm]uvní

sti'any povinny  provést  vypořádání  vzújemných  práv a povinností  v souladu  s přís)ušnými  právníini

přeclpisy.

ZÁVĚREČNÁ  UST  ANOVENÍ

Tato SinRiuva a práva a povinnosti z nívyp]ývt3jící  se řÍClÍ próvním řádem České repubiiky.  Pri'iva

apovinnosti  Smhívnfch  stran,  pokud nejsou  upraveny  touto  Sinlouvou,  se řídf  Občanskýin

zákoníkein  a předpisy  souvisejícfini.

9,2 Veškeré  příp;idné  spory vzniklé  inezi Smluvníini  stranaini  na zák]adě  nebo v souvislosti  s touto

Smlouvou  budou  primárně  řešenyjednáním  Smluvních  stran. V případě,  že tytn spory nebudou

lí přiiněřené  době vyřešeny,  budou  kjejicli  pmjednání  a rozhcxlnutí  příslušné  obecné soudy  České

i'epubliky.

9.3 Tíito  Sinlouva  míoiže být iněiíěna  nebo dopíňovúna  pouze foi'mou  písen"inýcl-i vzestupně  číslovaných

dodatků  podepsai'iých  oběinit  Sm]uvními  stranami.  Ke změniím  či doplněrí  neprovedenýin  písenniou

forinou  se nepřililíží.

9.4  V pM'padě, že některé  ustanovení  tétc+ Sinlouvy  je nebo se stane v btidoucnu  neplatnýin.  neúčiimým

či  nevyinaliatelným  nebo  bude-li  ta]<ovým  sliledáno  příslušnýi'ii  orgánein,  zčistávají  ostati'ií

ustanovení  této Sinlouvy  v plíitnosti  a účinnosti,  píikíid  z povahy  takovélio  ristanovenf  nebo z je)io
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obsalui  anebo  z okolností.  za nichž  byla  tato Sinlouva  uzavřena.  i'ievyplývá.  že jej ne]ze oddě]it

od nstatní)io  obsahu  této Smlouvy.  Smluvní  strany  se zavazují  L+ezodk]adné  nahradit  neplatné,

neúčinné  nebo nevymahatelné  ustanovení  této Sm]ouvy  ustamwením  jiným.  které  svým  obsahein

a sinys]em  odpovídá  nejlépe  ustanovení  pčivodnímu  a této Smlouvě  jako  celku.

9.5  Smluvní  strany  na sebe přebírají  nebezpečí  změny  íikolností  v souvislnsti  s prúvy  a povinnostmi

smluvních  stran vzniklýini  na základě  této Sm]ouvy.  Sinluvní  strany  vyhičuj'í  uplatněnf  ustanovení

í4 1765 íidst.  ] ag 1766 0bčanskélio  zákoníku  na svčij sin]uvnívztah  zaíožený  touto  Sm]ouvou.

9.6 Sn"ihívní  strany  bezvýliradně  soul"ilasí  s uveřejněrrím  této Smlouvy  v pli'iém  znění  včetně  Ceny

a veškerýcli  inetadat  v sociladu  s příslušnýini  pi'ávními  předpisy,  které se níi  uveřejíiění  Sm]ouvy

vztaliují.  tj. zejména  v soulaclu  se zákonein  č. 340/2015  sb., 0 zvláštiiícli  podinínkách  účinnosti

některých  sm]uv,  uveřejňovánítěcíito  smluv  a (-) registru  sin]uv  (zúkon  o registru  smluv),  ve znění

pozclějšícli  předpisči.

9.7  Tato  Sinlouya  nabývá  platnnsti  ďnem  jejího  podpisu  nběn'ia  Smhívníini  stmnami  a účini'iíisti  dnein

jejílio  uveřejnění  dle odst.  9.6 tolioto  článku.  Podle  ílolioííy  Smluyni'cli  stran uveřejněnítéto  Smlouvy

provede  Ob.jednatel.

9.8  Tato Sinlouva  je sepsána v 5 vyliotoveních.  každé s platností  originálci.  z nichž  3 vyl'nítovení

si ponecl'iá Ol'>jednatel  a 2 vyhotoyení obdrží Zhotovite].

9.9  Nedí]i'iou  součástí  této Sinlouvy  je Pří]olia  č. l : Podrobná  specifikace  Díla.

Sn'iluviií  straiiy  prolilašijí,  že tato  Smlouva  vyjadřuje  jejich  svobodnou,  vážnou,  určitou

a srozumitehiou  vůli  prostou  omylu.  Sinltivní  strany  si Smlouvu  přečetly,  s jejím  obsahem

souhlasí, což stvrziijí  vlastnoručními  liodpisy.

OBJEDNATEL

v Pi'aze.  dne..j.B.ůfl8ů10!0..........

Ceská  republika  -  Ministerstvo  životníbo

prostředí

Ing.  Karel  Blália,  CSc.

ZHOTOVITEL

V Praze, dne....,4:';7....g-..''OLQ.

Masarykova  univerzita

Přírodovědecká  fakulta

doc.  Mgr.  Tomáš  Kašparovský,  Pli.D.,

děkan
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Příloha  č. 1: Podrolmá  specifikace  Díla

Realizace  Díla  představuje  nap]nění  úkolíi:  ,.Aktualizace  databáze  Genasis=.

Plněním  Dflaje  v nóvaznosti  na statut  Nárociního  centra  pro toxické  kítky  (příkaz  íninistra  životnflio

prostředí  č. 20/')014  v phitném  znění)  pověřen  Recetox,  Přírndovědecké  ťakulty  Masíii'ykovy  univerzity,

který v návaznosti na liředmět  Sm]íiuvy  aktualizc;je d:itabózi Genasis, dn které jsou vkládúny údaje
z monitnringu  perzistentních  organických  polutantči  (POPs)  a to zavedeníi"ii  nových  ímek, ktei'é by]y

sclwúleny  k zařazení  do Stockho]inské  úin]uvy  a vložení  dat za ubdobí  2013-2019  včetně  (dle dostupi-iosti

vzorků),  tak aby byl  zajištěn  přenos  těcl'ito  dat ílo 3. regionúlnízpi'ávy  o monitoringu  POPs  za region  střední

a východníEvropy.

Výstíip

Zprúva zahrnujíď I)lllěllÍ dflčích úkolů:

a) aktua]izace  databúze  Genasis:

Li) podk]ad  ČR prn  třetí  regionální  zprávu  o inonitoi'ingu  POPs  za region  střetlnía  výcliodní  Eympy;

b) souhrnná int'orn'iace l)l'o Paidu Nórodníí'n»  centi-a  l)l'o tnxické  íátky  O l)lllěllÍ  úkolu.

Výstup  bucie předán  v tištěné  podobě  ve třech  vyliotoveních  a v elektronické  podobě  ve fori'n;'tu  .pdf

na disku  USB.
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