
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ EXPERTNÍCH
KONZULTAČNíCH SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 6/21/4100/001

Číslo smlouvy Poskytovatele: SML/9398/2021

Smluvní strany:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem: Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 034 47 286, DIČ: CZO3447286,

zapsaná v obchodmm rejstříku vedeném Mětstským soudem v Praze, spisová značka B 20059

bankovníspojem:

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, generálním ředitelem a předsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva
Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejich Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové
představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou
představenstva. Při podpisu této Smlouvy a jejích Dodatků s hodnotou plnění do 2 mil. Kč je

oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného
představenstvem, Mgr. Jozef Sinčák, MBA, generální ředitel a předseda představenstva.

(dále jen ,,Objednatel")

a

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

se sídlem: Líšeňská 33a, Brno, 636 00, (:eská republika

IČO: 449 94 575, Dl(:: CZ44994575

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí od 1. 1. 2007,

bank. spojení: )

zastoupená: Ing. Jindřichem Fričem, Ph.D.

e-mail pro účely fakturace:

(dále jen ,,Poskytovatel")

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o poskytování expertních konzultačních služeb (dále jen
,,Smlouva") v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník (dále

jen ,,občanský zákoník")



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

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

1.2

Objednatel prohlašuje, ze splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je
oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené, a dále ;ze je dostatečně
obeznámen s předmětem plnění této Smlouvy a okolnostmi s tím souvisejícími.

Poskytovatel prohlašuje, ze splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a
je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené, a dále ;že je dostatečně
obeznámen s předmětem plnění této Smlouvy a okolnostmi s tím souvisejícími.

2. ÚČEL SMLOUVY

2.1 Účelem této Smlouvy je vymezení podmínek pro poskytování expertních konzultačních služeb
příslušnými specialisty Poskytovatele ve prospěch Objednatele, souvisejícími zejména se
zadáváním veřejné zakázky Objednatele (coby zadavatele) s názvem ,,Nákup multifunkčního a
měřicího vozidla" (dále jen ,,Veřejná zakázka"), zadávané v souladu s § 43 zákona č. 134/2016
sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zzvz"), přičemž tyto
expertní konzultační služby budou poskytovány na základě pokymí Objednatele.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1

3.2

3.3

Předmětem této Smlouvy je poskytování odborných konzultací a odborného a technického
poradenství souvisejících se zadáváním Veřejné zakázky (dále též ,,Služby"i přičemž tyto Služby
budou poskytovány příslušnými specialisty Poskytovatele na základě pokyríů Objednatele ve
smyslu čl. 4 této Smlouvy, a to v rozsahu a četnosti podle aktuální potřeby Objednatele, přičernž
maximální rozsah Služeb poskytovaných na základě této Smlouvy činí 1000 člověkohodin (C:H).

Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za řádně poskytnuté Služby sjednanou cenu, a to
za podmínek blíže stanovených v této Smlouvě.

Objednatel poskytne Poskytovateli součinnost za předpokladu, ze si Poskytovatel tuto
součinnost výslovně vyžádal a s ohledem na předmět plnění této Smlouvy Ize její poskytnutí po
Objednateli spravedlivě požadovat. Objednatel zejména není povinen poskytnout Poskytovateli
požadovanou součinnost v rozsahu, v jakém si Poskytovatel může zajistit obdobné plnění, jako
je předmět požadované součinnosti, jinými způsoby než prostřednictvím součinnosti
Objednatele, nebo pokud je předmět požadované součinnosti součástí předmětu plnění této
Smlouvy.

4. POPTÁVÁNíSLUŽEB

Jednotlivé Služby budou na základě této Smlouvy Objednatelem poptávány a zadávány na
základě jeho písemného pokynu, zaslaného e-mailem Oprávněnou osobou Objednatele
Oprávněné osobě Poskytovatele, čímž Objednatel vyzve Poskytovatele k poskytnutí Služeb (dále
jen ,,Pokyn").

4.2 Pokyn dle odst. 4.1 bude zpravidla obsahovat zejména tyto údaje:

4.2.1 identifikační údaje Objednatele;

4.1
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4.2.2 odkaz na tuto Smlouvu;

4.3

4.4

4.2.3 specifikaci požadovaných Služeb (konzultace, zpracování analýzy, apod.);

4.2.4 specifikaci zadánía definování účelu požadovaného plnění;

termín poskytnutí Služeb nebo termín dodánívýsledku Služeb;

volitelně Objednatelem stanovený maximální hodinový rozsah poptávaných Služeb;

4.2.7 případné další požadavky na předmět plnění.

Poskytovatel je povinen písemně e-mailem v odpovědi na Pokyn tento bez zbytečného odkladu
potvrdit, přičemž není oprávněn Pokyn nebo jeho parametry jednostranně měnit. V případě
objektivní neurčitosti nebo nejasnosti Pokynu je povinen bez zbytečného odkladu Pokyn
odmítnout a písemně e-mailem v odpovědi na Pokyn sdělit Objednateli objektivní důvody pro
jeho odmítnutí tak, aby Objednatel mohl objektivní neurčitosti nebo nejasnosti Pokynu
odstranit, k čemuž mu Poskytovatel poskytne potřebnou součinnost. Proces dle odst. 4.1 až 4.3
se použije i opakovaně, a to až do potvrzení Pokynu ze strany Poskytovatele.

Potvrzením Pokynu je mezi Smluvními stranami uzavřena objednávka na Služby specifikované
v Pokynu (dále jen ,,Objednávka"), přičemž pokud není v Objednávce stanoveno odlišně, užijí se
pro ni ustanovenítéto Smlouvy.

4.2.5

4.2.6

5. DOBA A MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

5.1

5.2

Místem poskytování Služeb jsou dle povahy Služeb prostory Objednatele, nestanoví-li
Objednávka jinak. Ty činnosti Poskytovatele dle této Smlouvy, které to z povahy věci umožňují
(např. studium podkladů, posouzení určitých otázek či tvorba výstupů Služeb apod.), může
Poskytovatel provádět ve svých prostorách, bude-li takový postup v souladu s právními předpisy
a oprávněnými zájmy Objednatele.

Poskytovatel se zavazuje poskytnout Služby a dodat výsledky Služeb v termínech stanovených
v příslušné Objednávce.

6. ZPŮSOBPOSKYTOVÁNÍSLUŽEB

6.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Služby sám za použití čleríů týmu (specialistů) uvedených
v Příloze č. 3 této Smlouvy. Služby budou všemi členy týmu poskytovány v českém jazyce. Jestliže
kterýkoli z členů týmu nehovoří českým jazykem na komunikativní úrovni, pak je Objednatel
oprávněn ve vztahu k takovému členovi týmu využít služeb tlumočníka, přičemž v takovém
případě uhradí veškeré náklady spojené s využitím služeb tlumočníka Poskytovatel.

7. POV?NNOSTI SMLUVNíCH STRAN

7.1 Poskytovatel se zavazuje:

neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které mu brání v plnění
předmětu této Smlouvy a výkonu dalších činností souvisejících s plněním předmětu této
Smlouvy;

7.1.2 dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární, organizační a ekologické předpisy na
pracovištích Objednatele, se kterými byl seznámen nebo které jsou všeobecně známé;

7.1.1
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7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.1.6

7.1.7

postupovat při poskytování plnění podle této Smlouvy s odbornou péčí a aplikovat
procesy ,,best practice";

informovat Objednatele o plnění svých povinností podle této Smlouvy a o důležitých
skutečnostech, které mohou mít vliv na výkon práv a plnění povinností Smluvních stran;

chránit práva duševního vlastnictví Objednatele a třetích osob;

upozorňovat Objednatele na možné či vhodné rozšíření či změny Služeb;

upozorňovat Objednatele v odůvodněných případech na případnou nevhodnost pokyríů
Objednatele;

7.1.8 upozornit Objednatele v případě, ze již byly poskytnuty Služby v rozsahu více než 900
člověkohodin a blíží se tak vyčerpání rozsahu Služeb dle této Smlouvy.

8. AKCEPTACE VÝSLEDKŮ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Všechny výsledky poskytnutých Služeb, které spočívají ve vyhotovení samostatného písemného
dokumentu v listinné nebo elektronické podobě, budou podle povahy věci písemně akceptovány
Objednatelem na základě níže uvedené akceptační procedury. V případě, kdy nebude výsledkem
poskytnutých Služeb vypracování dokumentu, nebo se zpovahy věci jedná o dokument
omezeného rozsahu nebo s omezeným způsobem využití (např. odpověd' na dotazy v rámci
zadávacího řízení Veřejné zakázky), budou Služby akceptovány v rámci schválení Výkazu práce
ve smyslu odst. 9.5 této Smlouvy ze strany Objednatele.

8.2 Akceptační procedura zahrnuje ověření, zda poskytnuté Služby vedly k výsledku, ke kterému se
Smluvní strany zavázaly touto Smlouvou a příslušnou Objednávkou, a to porovnáním skutečných
vlastností jednotlivých dílčích výsledků poskytnutých Služeb s jejich závaznou specifikací
uvedenou v této Smlouvě a příslušné Objednávce.

8.1

8.3 Akceptace dokumentů

8.3.1

8.3.2

8.3.3

Poskytovatel se zavazuje průběžně konzultovat práce na zhotovení dokumentů
s Objednatelem.

Poskytovatel se zavazuje předat dokument Objednateli k akceptaci ve Itu:ítě domluvené
mezi Poskytovatelem a Objednatelem na základě Objednávky.

Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky kdokumentu
předložené dle odst. 8.3.2 do 10 pracovních dnů od jeho doručení, nebo sdělit
Poskytovateli, ;že k dokumentu nemá připomínky a akceptuje jej, nebo ze jej akceptuje
s výhradami.

8.3.4

8.3.5

Vznese-Ii Objednatel ve stanovené Ihůtě výhrady nebo připomínky k dokumentu dle
odst. 8.3.3, nebo akceptuje-li dokument svýhradou, zavazuje se Poskytovatel bez
zbytečného odkladu (ve Ihůtě přiměřené povaze výhrady) provést veskeré potřebné
úpravy dokumentu dle výhrad a připomínek Objednatele a takto upravený dokument
předat Objednateli k akceptaci.

Pro akceptaci dalších verzí dokumentu se ustanovení odst. 8.3.2 až 8.3.4 použijí
obdobně.

8.3.6 Řádné předání a převzetí dokumentu dle odst. 8.3.3 nebo odst. 8.3.5 je potvrzeno
písemnou (e-mailem) akceptací dokumentu Objednatelem bez připomínek.
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8.3.7

8.3.8

Bude-li trvání akceptační procedury ovlivněné vznesením případných výhrad nebo
připomínek k dokumentu a potřebou jejich vyřešení, nebude to mít vliv na dohodnuté
termíny pro předání dokumentu.

Smluvní strany výslovně sjednávají, ze akceptuje-li Objednatel jakékoliv plnění dle této
Smlouvy bez výhrad, nebude tím dotčeno jeho právo na přiznání práv z případných
zjevných vad takovéhoto plnění, i pokud je Poskytovateli bez zbytečného odkladu
nenahlásil.

9. CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

Cena za jednu (1) hodinu poskytování Služeb (člověkohodinu) činí 1900,- Kč bez DPH.

Cena za poskytnutí Služeb na základě příslušné Objednávky (dále jen ,,Celková cena") bude
stanovena jako součin ceny za jednu (1) hodinu poskytování Služeb dle odst. 9.1 výše a počtu
hodin poskytováníSlužeb dle Objednávky.

Celková cena určená dle odst. 9.2 výše bude stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná
a bude vždy zahrnovat všechny náklady Poskytovatele související s poskytnutím veškerých
Služeb na základě příslušné Objednávky.

Smluvní strany se dohodly, že Poskytovateli vzniká právo na zaplacení ceny Služeb dle příslušné
Objednávky po jejich řádném poskytnutí.

Poskytovatel je povinen předložit Objednateli do 5. kalendářního dne měsíce následujícího po
měsíci, v němž byly Služby řádně poskytnuty, seznam poskytnutých Služeb, který bude
vymezovat rozsah poskytnutých Služeb vpředchozím kalendářním měsíci vyjádřený v
člověkohodinách (dále jen ,,Výkaz práce"), a to dle vzorového Výkazu práce uvedeného v ?
č. 2 této Smlouvy. Ve Výkazu práce je Poskytovatel povinen uvést jmennou identifikaci
jednotlivých pracovníků, počet člověkohodin poskytnutých v daném kalendářním měsíci a cenu
za poskytnutí tohoto počtu člověkohodin vycházející z ceny za jednu člověkohodinu dle odst. 9.1
výše. Objednatel je povinen předložený Výkaz práce ve Ihůtě tří (3) pracovních dnů schválit nebo
uvést, ve které části neodpovídá skutečnosti. Uvede-li Objednatel ve stanovené Ihůtě
připomínky k Výkazu práce, zahájí Smluvní strany jednání o jejich bezodkladném vyřešení.

Smluvní strany se dohodly, ze celkový objem člověkohodin vykázaný na veškerých Výkazech
práce nepřevýší objem člověkohodin stanovený vpříslušné Objednávce, pokud k tomu
Oprávněná osoba Objednatele nedá svůj předchozí výslovný souhlas. Pro vyloučení veškerých
pochybností však vždy platí, ze Poskytovatel nebude oprávněn požadovat jakékoli další platby
za plnění svých povinností dle příslušné Objednávky, a to ani v případě, kdy se následně ukáže,
že celková pracnost poskytnutí Služeb je vyšší, než původně předpokládaná; povinnost
Poskytovatele tyto Služby poskytnout tímto není dotčena.

Cena Služeb bude Poskytovatelem fakturována do 5. pracovního dne následujícího po schválení
Výkazu práce ze strany Objednatele dle odst. 9.5 této Smlouvy, přičernž přílohou každé faktury
musí být tento schválený Výkaz práce. Objednatel neposkytuje zálohy.

Lhůta splatnosti fakturovaných částek je stanovena na 30 dní od doručení faktury Objednateli.
Poskytovatel se zavazuje odeslat daňový doklad Objednateli nejpozději následující pracovní den
po jeho vystavení.

Všechny 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, Dl(: (je-li
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přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním či jiném rejstříku včetně
spisové značky (existuje-li), označení této Smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury,
den vystavení a Ihůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má
platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.

9.10 Objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit fakturu Poskytovateli, neobsahuje-li
všechny údaje, věcně správné údaje, podklady nebo ve Smlouvě uvedené dokumenty.
Zhotovitel je vtomto případě povinen bezodkladně, nejpozději však do 17. dne měsíce
následujícího po měsíci, v něínž nastal den uskutečnění zdanitelného plnění doručit novou
fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti, obsahovat věcně správné údaje a dohodnuté
podklady a dokumenty. Doručením nové, správně vystavené faktury, začíná běžet Ihůta
splatnosti.

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

9.12 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty Poskytovatele zveřejněné
správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH.
V případě, ;že Poskytovatel nebude mít svůj bankovní účet tímto způsobem zveřejněn, uhradí
Objednatel Poskytovateli pouze základ daně, přičemž daň z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH")
uhradí Poskytovateli až po zveřejnění příslušného účtu Poskytovatele vregistru plátců a
identifikovaných osob Poskytovatelem.

9.13 Poskytovatel prohlašuje, ze správce daně před uzavřením této Smlouvy nerozhodl, že
Poskytovatel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § l06a zákona o DPH (dále jen ,,nespolehlivý
plátce"). V případě, ;ťe správce daně rozhodne o tom, ;že Poskytovatel je nespolehlivým plátcem,
zavazuje se Poskytovatel o tomto informovat Objednatele do 2 pracovních dní. Stane-Ii se
Poskytovatel nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel Poskytovateli pouze základ daně,
přičemž DPH bude Objednatelem uhrazena Poskytovateli až po písemném doložení
Poskytovatele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně.

9.14 Strany souhlasí s použitím Faktur vystavených na základě Smlouvy v elektronické podobě
(faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) (dále jen
,,Elektronická fa ktura"). Stra ny sjednávají, ,že věrohodnost původu fa ktury v elektronické podobě
a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Poskytovatel
je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou
adresu: Zaslání Elektronické faktury Poskytovatelem na jinou než
uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K zaslání Elektronické faktury je Poskytovatel povinen
využít pouze e-mailovou adresu Poskytovatele uvedenou pro tento účel ve smlouvě, jinak je
zaslání Elektronické faktury neúčinné. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve
formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které
nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF,
JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým
podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí, obojí založené na kvalifikovaném
certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním
zMinisterstvem vnitra (:R akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li
Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou
elektronickou pečetí ve smyslu předchozí věty, musí být tímto opatřen alespoň podpis
odesílatele e-mailu, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude
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vyhotovena v četnosti 1 e-mail-1 faktura, vč. příloh. V případě, kdy bude zaslána Objednateli
Elektronická faktura, zavazuje se Poskytovatel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné
podobě. Poskytovatel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem,
nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení odměny.

10. VLASTNICKÉ PRÁVO A PRAVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

10.1 Vlastnické právo kvěcem, které jsou součástí plnění, přechází na Objednatele okarnžikem
předání příslušné části plnění za podmínek stanovených vtéto Smlouvě nebo v Objednávce.
Nebezpečí škody na věci přechází na Objednatele spolu s převodem vlastnického práva.

10.2 Pokud není dále v tomto článku stanoveno jinak, nabývá Objednatel dnem převzetí jakékoliv
části plnění, která naplňuje znaky díla chráněného dle zákona č. 121/2000 sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, k takovéto části plnění oprávnění užít ji všemi způsoby a
bez množstevního nebo územního omezení (dále jen ,,Licence"). Licence je udělena jako
výhradní, neodvolatelná a na dobu trvání majetkových autorských práv. Cena Licence je
zahrnuta v ceně plnění dle příslušné Prováděcí smlouvy. Součástí Licence je i právo Objednatele
k provedení jakýchkoliv změn nebo modifikací plnění, a to i prostřednictvím třetích osob, a
souhlas k poskytnutí oprávnění užít plnění jakýmkoliv třetím osobám, není-li vtéto Smlouvě
nebo Objednávce stanoveno jinak.

10.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, ze pokud při poskytování Služeb vznikne činností
zaměstnanců Poskytovatele a Objednatele dílo spoluautorů a nedohodnou-li se Smluvní strany
výslovně jinak, bude se mít za to, ;že je Objednatel oprávněn vykonávat majetková autorská
práva k dílu spoluautorů tak, jako by byl jejich výlučným vykonavatelem a ;že Poskytovatel udělil
Objednateli souhlas k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla spoluautorů. S ohledem na
toto ustanovení je též stanovená Celková cena.

10.4 Poskytovatel garantuje, ;že žádná část plnění nebo její používání v souladu s touto Smlouvou,
jejím účelem a příslušnou dokumentací nebude porušovat autorská práva nebo jiná práva
duševního vlastnictví Poskytovatele či jiné osoby. Poskytovatel nahradí Objednateli veškeré
škody a náklady související stakovým porušením práv duševního vlastnictví třetích osob.
Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije, jsou-li takové nároky uplatněny zdůvodu, ze
Objednatel nebo třetí osoba, které Objednatel zpřístupnil předmět práv duševního vlastnictví,
jej užíval(a) v rozporu s touto Smlouvou, jejím účelem a příslušnou dokumentací.

11. OCHRANA INFORMACÍ

11.1 Smluvní strany jsou si vědomy toho, ze v rámci plnění závazků z této Smlouvy nebo Prováděcích
smluv:

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

11.1.2 mohou jejich zaměstnanci a osoby vobdobném postavení získat vědomou činností
druhé strany nebo i jejím opominutím přístup k Důvěrným informacím druhé strany.

11.1.3 Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě Důvěrné informace,
které při plnění této Smlouvy nebo příslušných Prováděcích smluv získala od druhé
Smluvní strany.
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11.2 Za třetí osoby podle odst. 11.1.3 se nepovažují:

11.3 zaměstnanciSmluvníchstranaosobyvobdobnémpostavení,

11.4 orgány Smluvních stran a jejich členové,

11.5 ekonomičtí a právní poradci Smluvních stran,

11.6 ve vztahu k Důvěrným informacím Objednatele subdodavatelé Poskytovatele v rámci
poskytování konkrétních Služeb,

11.7 ve vztahu k Důvěrným informacím Poskytovatele externí dodavatelé Objednatele, a to i
potenciální,

za předpokladu, ze se podílejí na plnění této Smlouvy nebo jsou jinak spojeni s plněním dle této
Smlouvy nebo dle Objednávek, Důvěrné informace jsou jim 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.

11.8 Nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za Důvěrné
informace implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního
tajemství, tj. například, ale nejenom, popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců,
technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a
pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich
části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o
výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a o
činnosti Smluvních stran a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by
předávající straně mohlo způsobit škodu.

Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za Důvěrné informace nepovažujíinformace, které:11.9

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

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

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

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

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

11.10 Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost
chránit Důvěrné informace vyplývající ztéto Smlouvy. Smluvní strany se vtéto 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.

11.11 Bez ohledu na jiná ustanovenítéto Smlouvy je Objednatel oprávněn zveřejnit všechny náležitosti
smluvního vztahu podle této Smlouvy včetně změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za
plnění a seznam subdodavatelů Poskytovatele.
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11.12 V případě porušení povinností Smluvní strany podle tohoto článku vzniká druhé Smluvní straně
právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 200.000,- Kč za každý případ takového porušení.

12, OSOBNÍ ÚDAJE

12.1 Vpřípadě, ze při plněm této Smlouvy bude docházet ke zpracování osobních údajů
Poskytovatelem pro Objednatele ve smyslu čl. 28 odst. 3 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 a o zrušení směrnice 95/46/ES, zavazují se
Smluvní strany pro toto zpracování uzavřít samostatnou smlouvu o zpracování osobních údajů.

13. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

13.1 Každá ze Smluvních stran jmenuje oprávněné osoby, popř. jejich zástupce (,,Oprávněné osoby").
Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu ve všech záležitostech souvisejících s
plněním této Smlouvy.

13.2 0právněné osoby jsou oprávněny jménem stran provádět veškeré úkony v rámci akceptačních
procedur dle této Smlouvy, zastupovat strany ve změnovém řízení a připravovat dodatky ke
Smlouvě pro jejich písemné schválení osobám oprávněným zavazovat strany (statutárním
orgánům) nebo jejich zplnomocněným zástupcům.

13.3 Jména oprávněných osob jsou uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy a jejich role stanoví tato
Smlouva. Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou
změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit.

14. TRVÁNí SMLOUVY

14.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti
dnem svého zveřejnění 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), a uzavírá se na dobu určitou do doby úspěšného předání multifunkčního a měřicícho
vozidla, nejvýše však do vyčerpá ní rozsahu Slu:eb dle odst. 3.1 této Smlouvy. Zveřejnění smlouvy
v registru smluv zajistí Objednatel.

14.2 0bjednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v následujících případech:

14.2.1 prodlení Poskytovatele s poskytnutím Služeb vtermínech stanovených Objednávkou
trvající déle než 15 dnů;

14.2.2 dostane-li se Poskytovatel do úpadku, dojde k zahájení likvidace Smluvní strany, uvalení
nucené správy, nebo uplatnění zajišťovacího prostředku postihujícího podstatnou část
majetku Poskytovatele;

podstatného porušení této Smlouvy či Objednávky ze strany Poskytovatele.

14.3 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě prodlení Objednatele s úhradou
Celkové ceny delším než 30 dnů, pokud nezjedná nápravu ani v dodatečné Ihůtě 10 dm:í.

14.4 0dstoupení od této Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení
druhé Smluvní straně na adresu uvedenou vzáhlaví této Smlouvy nebo na adresu sídla
uvedenou vobchodním rejstříku či jiném veřejně přístupném zdroji, případně na poslední
prokazatelně oznámenou korespondenční adresu.

14.2.3
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14.5 UkončenímúčinnostitétoSmlouvynebojejíčástinejsoudotčenaustanovenítýkajícíseochrany
Důvěrných informací, Smluvních pokut, náhrady škody a jiných nároků (vč. zajištění
přetrvávajících povinností), rozhodného práva a řešenísporů přetrvávajících ze své povahyi po
ukončení této Smlouvy.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENí

15.1 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy. Tuto
Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných
dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou Smluvní stranu osobou nebo osobami
oprávněnými jednat jménem Smluvní strany.

15.2 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a
povinností nevylučuje, na právní nástupce Smluvních stran.

15.3 Poskytovatel není oprávněn postoupit peněžité nároky vůči Objednateli na třetí osobu bez
předchozího písemného souhlasu Objednatele.

15.4 Ukáže-li se jakékoli ustanovení této Smlouvy neplatným nebo nevymahatelným, pak se to
nedotýká ostatních částí Smlouvy, ledaže donucující ustanovení zákona stanoví jinak. Strany se
v takovém případě zavazují nahradit takové ustanovení platným a vymahatelným, které svým
obsahem a právními důsledky je nejbližší tomu neplatnému nebo nevymahatelnému, a to do
třiceti (30) dnů ode dne, kdy jedna strana předloží druhé návrh takového ustanovení.

15.5 Každá ze smluvních stran potvrzuje, ze při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a
transparentně a současně se zavazuje, ;re takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a
veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami
Criminal compliance programu Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen ,,CCP"),
zveřejněných na webových stránkách Objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto
zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, ze
bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchánítrestného činu
či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost
podle zák. č. 418/2011 sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo
nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 sb., trestní zákoník.

15.6 NedílnousoučástSmlouvytvořítytopřílohy:

Příloha č. 1 0právněné osoby

Příloha č. 2 Výkaz práce

Příloha č. 3 Realizační tým

15.7 Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrfí dva (2) a
Poskytovatel jeden (1) exemplář. V případě, ze je Smlouva uzavírána elektronicky za využití
uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Smlouvy, na kterém jsou
zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvmch stran.

Smluvní strany prohlašují, ze si tuto Smlouvu přečetly, ze s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho
k m připojují svoje podpisy.
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Objednatel Poskytovatel

V Praze dne

Digitálně podepsal
Mgr. Jozef Sinčák
Datum: 2021 .01 .13

i2:59:29 +01 '00'

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Mgr. Jozef Sinčák, MBA, generální ředitel a

předseda představenstva

V Brně dne

Ing. Jindřich Digitálně podepsal Ing.
Jindřich Frič, Ph.D.

Frič, Ph.D. Datum: 2021 .01 .13

15:22:35 +01 '00'

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Ing. Jindřich Frič, Ph.D.

v dne

OiqlThlxí(údxpulMíWn?lpaMartin E

Pípa i.,-Ds!Víx:iÓll.0l.l}14:u:Th

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Ing. Martin Pípa,

člen představenstva
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