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Evidenční  číslo  přidělené  z Centrální  evidence  smíuv:  210169

TATO  SMLOUVA  O DÍLO  (dále jen,,Smlouva")  3e uzavřena ve sinyslu ustanovení e) 2586 a násl. zákona
č. 89/2012  sb., občanský  zákoník,  ve znění  pozdějšfcli  předpisů  (dále  jen,,Občanský  zákoník"),

MEZI

Českou  republikou  -  Ministerstvem  životního  prostředí

sídlo:  Vršovická  1442/65,  100 IO Praha  10

zastoupenou:  Ing.  Karlein  Bíáhou,  CSc.,  ředitelein odboru  environmentálních  rizik

a ekologickýcli  škod

IČO:  00164801

bankovnf  spojení:  ČNB  Pralia  I

čísío  ťičti:  7628001/0710

zástupce  pro věcná  jednání:  Mgr.  Michaela  Vytopilová,  Pli.D.

DÁLE  JEN,,Objednatel"

NA  STRANĚ  JEDNÉ,

A

Masarykovou  univerzitou  -  Přírodovědeckou  fakultou

sídlo:  Žerotínovo  náměstí  617/9,  602 00

korespondenční  adresa:  Kotlářská  267/2,  611 37 Brno

zastoupenou:  doc.  Mgr.  Toinášein  Kašparovským,  Ph.D.,  děkanein

IČO:  00216224

DIC:  CZ00216224  (je píátcein  DPH)

bankovní  spojenf:  KB,  a.s., pob. Brno,  náin.  Svobody  21, 631 31 Brno

číslo  ťičtu:  85636621/0100

zřízenou  dle zákona  č. m/1998  sb., o vysokýcli  školách  a o ziněně  a doplnění  dalších  zákonč5  ve zněnf

pozdějších  předpisči

zapsanou  v Živnostenskéin rejstříku, Úřad příslušný podle '4 71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát
iněsta  Brna

zástupce  pro  věcná  jednání:  Ing.  Kateřina  Šebková,  Pli.D.,  M.A.,  RECETOX,  Přírodovědecká  fakulta

Masarykovy  univerzity

DÁLE  JEN  ,,Zhotovitel"

NA  STRANĚ,  DRUHÉ,

OBJEDNATEL  A ZHOTOVITEL  SPOLEČNĚ  JEN,,Smluvní  strany"

NEBO  JEDNOTLIVĚ,,Smluvní  strana".

1. PŘEDMĚT  SMLOUVY

].1  Předinětein  této Smlouvy  je závazek  Zliotoviteíe  zliodnotit  na základě  dostupnýcli  ťidajů  zatížení

ohrožených  skupin  populace  perfluorovanýini  perzistentríi'ni  organickýini  polutanty

(tj.,,Zhodnocení  zatížení  populace  perfluorovanýini  látkaini").  Zliotovitel  se dáíe zavazuje  jako

výstup  vypracovat  zprávu  vsouladu  sPříloíiou  č. 1 této  Sinlouvydlepožadavků  Objednatele

a za podinínek  stanovených  dále v této Sinlouvě  (dále  jen  ,,Dílo"),  a to řádně,  bez vad a nedodělků.

Podrobná  specifikace  Díla  je  uvedena  v Příloze  č. I této  Smlouvy.
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Evidenčnf  číslo  přidělené  z Centrální  evidence  siníuv:  210]69

1.2  Předmětein  této  Sinlouvy  je  dáíe  povinnost  Objednatele  zaplatit  Zliotoviteli  za  řádně a včas

provedené  Dílo  cenu  ve výši  a za podmínek  stanovených  v čl. 3. této  Sinlouvy.

DOBA  A MÍSTO  PLNĚNÍ

Zhotovitel  je povinen  realizovat  Díío  nejpozději  do 30. ]1. 2021.  Zliotovitel  se zavazije  zaliájit

realizaci  Díla  ihned  po nabytí  ťičinnosti  této  Si'nlouvy.

2.2  Místei'n  plnění  je  sídlo  Objednatele  uvedené  výše v této  Si'nlouvě,  není-li  ujednáno  písemně

Smluvníini  stranai'ni  jinak.  Zliotovitel  není  oprávněn  iněnit  místo  plnění  bez předchozílio  písemného

souhíasu  Objednatele.

CENA  A PLATEBNÍ  PODMÍNKY

Celková  cena za realizaci  Díla  dle čl. 1. odst. 1.1 této Smlouvy  činí 104  958,68  Kě bez daně

z přidané  liodnoty  (dáíe  jen ,,DPH").  DPH  činí v souladu  s aktuálně  platnou  a ťičinnou  právní

ťipravou  21 %, tedy  22 041,32  Kě. Celková  cena včetně  DPH  tedy  činf 127  000,-  Kě (dále  jen

,,Cena").

3.2 Tato Cena je stanovena pro celý rozsaíi předinětu plnění této SIIIlOLIVY jako cena konečná, pevná
anepřekročitelná.  V Ceně jsou  zahrnuty  veškeré  náklady  Zliotovitele  souvisejícf  s realizacf  Díla,

tedy veškeré  práce, dodávky,  služby,  poplatky,  výkony  a další  činnosti  nutné pro řádné  splněnf

předi'nětu  této  Si'nlouvy.

3.3  Cenu je  i'nožné  zi'něnit  či  překročit  pouze  v případě  změny  přfslušných  právních  předpisči

upravujícícli  výši  DPH.  V takovéin  případě  bude ťičtována  DPH  ve výši  platné  k datu uskutečnění

zdanitelnélio  plnění.

3.4 Cena  bude Zhotoviteli  uhrazena  bezliotovostníin  převodei'n  v české  i'něně na základě  jediné  celkové

faktury  po řádnéin  splnění  předi'nětu  této Si'nlouvy.  Zliotovitel  je oprávněn  vystavit  fakturu  do 7

kalendářnícíi  dnťi  po převzetí  a akceptaci  Dfla  Objednatelem  v souladu  s čl. 4. této Sinlouvy.

Podinínkou  pro  vystavenf  faktury  je řádné  předání  Díla  a zároveň  jelio  vyťičtování;  přílohou  faktury

proto  II1LlSÍ být soupis  skutečně  provedenýcli  síužeb,  pracf  apod.  a předávací  protokol  dle čl. 4. této

Sinlouvy.

3.5 Faktura  bude obsaliovat  náíežitosti  daňového  a ťičetnfho  dokladu  podle  zákona  č. 563/1991  sb.,

o ťičetnictví,  ve znění  pozdějšfch  předpisů,  a zákona  č. 235/2004  sb., o dani z přidané  liodnoty,

ve znění  pozdějšícli  předpisů  (jedná  se předevšíin  o označenf  faktury  a její  číslo,  identifikační  ťidaje

Sinluvních  stran,  předinět  Si'nlouvy,  bankovní  spojení,  fakturovanou  částku  bez/včetně  DPH)  a bude

inít náležitosti obcliodní listiny dle Ei435 0bčanskél'io zákoníku. Faktura bude označena evidenčníi'n

číslein  Sinlouvy  přidělenýin  z Centrální  evidence  SII]lLlV Objednatele  210169  (viz  také  zálilaví  této

Si'nlouvy).

3.6  Faktura  bude zaslána  ve 2 vyhotovenícli  na adresu  Objednatele  ve tvaru:  OERES,  Ministerstvo

životnílio  prostředí,  Vršovická  1442/65,  100 10 Pralia  lO nebo v elektronické  podobě  do datové

scliránky  Objednatele:  9gsaax4.

3.7 Objednatel  je oprávněn  vrátít  fakturu  do konce  doby  její  splatnosti  zpět Zhotoviteli,  pokud  bude

obsaliovat  nesprávné  náležitosti  či ťidaje anebo pokud  požadované  náležitosti  a ťidaje  nebude

obsahovat  vůbec.  V takovéi'n  případě  nová  doba  splatnosti  počíná  běžet  ode dne doručení  opravené

nebo  doplněné  faktury  Objednateli.  Objednatel  není  v takovéi'n  případě  v prodlení.

3.8  Splatnost  faktury  činí  15  kalendářnícli  drrí  ode  dne  jejílio  doručení  Objednateli.  Povinnost

Objednatele  zaplatit  Cenu  je splněna  odepsáníin  příslušné  částky  z ťičtu Objednatele.  Objednateí
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Evidenčrrí  číslo  přidělené  z Centrální  evidence  sinluv:  210169

neposkyt0e záíoliy. Platby budou probíliat výmadně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové ťidaje
na faktuře  budou  v této  iněně.

4. PŘED  ÁNÍ  A PŘEVZETÍ  DÍLA

4.1 Dílo  je provedeno  a splněno,  je-li  dokončeno  a předáno  Objednateíi  bez vad a nedodělků  v i'nístě

sídla  Objednateíe,  o čeinž  Sinluvní  strany  pořfdí  předávací  protokol.  Předinětei'n  předání  bude

zpráva  vypracovaná  Zhotovitelei'n  v souiadu  s touto  Smlouvoi  a Přílo)iou  č. l této  Sinlouvy.

Předávací  protokol  bude  obsahovat  alespoň:  označení  předinětu  plnění  (I]lo),  označenď

aidentifikační  ťidaje  Objednatele  aZliotovitele,  evidenční  číslo  Smlouvy  přidělené  zCentráíní

evidence  sinluv  Objednatele  a datum  jejílio  uzavřenf,  prolilášenf  Objednatele,  že Dílo  přejfi'ná,

popř.  nepřejíiná,  soupis  provedených  činností,  datum  a místo  sepsání,  ji'néna  a podpisy  zástupců

Objednatele  a Zhotovitele.  Budou-li  při předání  Díía  zjištěiiy  vady  či nedodělky,  Objednatel  není

povinen  Dflo  převzít  a součástí  předávacího  protokolu  bude soupis  zjištěných  vad a nedodělíďi

suvedeníin  Il'růty  a zpčisobu  jejicli  odstraněnf.  Po  odstranění  vad  a nedoděííďi  uvedenýcíi

vpředávacfm  protokolu,  vyzve  Zhotoviteí  Objednatele  kopětovnému  převzetí  Díla.  Vtakovém

případě  bude sepsán nový  předávací  protokoí  (analogicky  dle předc)iozích  vět tohoto  odstavce),

který  bude podepsán  oběma  Si'nluvníini  stranami.

4.2  Povinností  Zliotovitele  je dodat Dílo  bezvadné,  tzn.  prosté  všecli  vad a nedodělků.  Povinnost

Zliotovitele  je splněna  předáním  bezvadného  Díla,  příp.  až odstraněnfi'n  vad a nedodělků.

5. PRÁV  A  A POVINNOSTI  SMLTJVNÍCH  STRAN

5.1 Způsob  plnění  Smlouvy.  Zhotovitel  je povinen  provést  a předat  Objednateli  Dílo  svýi'n  jinénei'n,

na svůj náklad,  na víastnf  odpovědnost  a nebezpečí  v ujednaných  teri'nínecli.  Zliotovitel  je povinen

zpracovat  Dílo  v souladu  s platnýini  právníini  předpisy.  Objednatel  je výlučnýin  vlastníkein  Díla

a je oprávněn  Dílo  bez oi'nezení  využít  pro  svoji  potřebu  a pro potřebu  svých  resortnícíi  organizací.

5.2  0dpovědnost  za škodu.  Zliotovitel  odpovídá  v plné  výši  za škody  vzniklé  Objednateli  nebo  třetím

osobáin  v souvislosti  s plněním,  nedodrženíi'n  nebo porušeníin  povinností  vyplývajících  z této

Sinlouvy.  Takové  škody  budou  řešeny  dle  platnýcli  právních  předpisťi.

5.3 Překážky  na straně  Zhotovitele.  Z)iotovitel  je povinen  Objednateli  neprodleně  oznái'nit  jakoukoliv

skutečnost,  která  by inolila  inít,  byt' i částečně,  vliv  na schopnost  Zhotovitele  plnit  jeho  povinnosti

vyplývající  z této Smlouvy.  Takovým  oznái'neníin  však  Zliotovitel  nenf zbaven  povinnosti  nadále

plnit  povinnosti  vyplývající  mu z této  Sinlouvy.

5.4 Použití Dfla Zhotovitelem.  Zliotovitel se ve si'nyslu  ustanovení ífi 2633 0bčanskélio zákoníku
zavazuje,  že neužije  žádný  z výsledků  jelio  činnosti  vzniklýcli  při plnění  této Sinlouvy  ani jakákoliv

data  shromážděná  v souvislosti  s plněnfin  této Smíouvy  k jiným  ťičelůi'n,  než ke splnění  povinností

vyplývajícícli  z této Sinlouvy,  a žádný  z těclito  výsledícči  neposícytne  k užití  žádné  třetí  osobě

bezpředcliozílio  pfsei'nnélio  soulilasu  Objednatele.  Zhotovitel  se navíc  zavazuje  po předání  Díla

veškerá  data  poskytnutá  inu  Objednatelei'n  vsouvislosti  s touto  Sinlouvou  Objednateli  vrátit,

příp.  na pokyn  Objednatele  zničit.

5.5 Pokyny  Objednatele.  Zhotovitel  iná povinnost  a zavazuje  se řídit  se při plněnf  této Sinlouvy

pokyny Objednatele. Povinnost Zhotovitele díe ustanovení (i2594 odst. l Občanského zákoníku
upozornit  Objednatele  na  nevhodnost  pokynči  není  tímto  ustanoveníi'n  dotčena.  Objednatel

na odčivodněné  vyžádání  poskytne  Zhotoviteli  podklady  nutné  pro řádnou  realizaci  Díla,  a to jak

v elektronické  podobě,  tak  v tištěné  podobě,  pokud  bude  i'nít  tyto  k dispozici.
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Evidenční  čísío  přidělené  z Centrálnf  evidence  SIIllLlV:  210169

5.6  0chrana  práv  třetích  osob.  Zliotovitel  se při plnění  Smlouvy  zavazuje  respektovat  veškeré  obecně

závazné  právnf  předpisy,  zejména  se zavazuje,  že se svýi'n jednáníin  nedopustí  nekalé  soutěže

ažepři  plnění  této  Smíouvy  nebude  zasahovat  do  práv  třetícli  osob,  ani  výsledek  činnosti

Zíiotovitele  nebude  zasahovat  nebo  jakýinkoíiv  zpčisobei'n  porušovat  práva  třetích  osob.

5.7  Součinnost.  Smluvní  strany  jsou  povinny  při  plnění  této  Sinlouvy  vzájeinně  spoíupracovat,

poskytnout  si vzájeinně  veškerou  součinnost  nezbytně  nutnou  pro plnění  této Smlouvy  a vzájeinně

se informovat  o skutečnostecli,  které  jsou  nebo ino)iou  být význainné  pro plnění  této Sinlouvy.

Zliotovitel  je dále povinen  umožnit  kontroíu  v mfstě  plnění  i kontrolu  všech  dokladů  souvisejíďch

s reaíizacf  Díla,  a to zeji'néna  v souladu  se zákonein  č. 320/2001  sb., o finančnf  kontrole  ve veřejné

správě  a o ziněně  některýcli  zákonů  (zákon  o finanční  kontrole),  ve znění  pozdějšfc)i  předpisči,

zákonem  č. 255/2012  sb., o kontrole  (kontrolní  řád),  ve znění  pozdějšfcíi  předpisů.  Tyto  povinnosti

trvají  i po ukončení  této  Sinlouvy.

5.8  Mlčenlivost.  Zhotovitel  se zavazuje  v průbělui  plnění  Si'nlouvy  i po jejíin  ukončení  zacliovávat

i'nlčenlivost  o všech  skutečnostecli,  o kterýcl'i  se dozvf  od Objednatele  v souvislosti  s plněníin  této

Siníouvy.  Tato povinnost  i'níčen]ivosti  se vztahuje  na všechny  zaměstnance  a spolupracovníky

Zhotovitele  a přetrvá  i po skončení  trvání  této  Smlouvy.

5.9  Kontrola  plnění.  Zhotovitel  je povinen  Objednateli  umožnit  provést  kontrolu  plnění  dle této

Sinlouvy  kdykoli  po předchozí  výzvě  Objednatele,  a to po celou  dobu  trvánf  této Sinlouvy.

5.10  Započtení,  postoupení.  Zhotovitel  není  oprávněn  bez předcliozí)io  píseinnélio  soulilasu  Objednatele

provádět  jakékoíiv  zápočty  svých  pohledávek  vťiči  Objednateli  proti  jakýmkoíiv  poliledávkám

Objednatele  vůči  Zhotoviteli,  ani postupovat  jakákoliv  svoje  práva  a pohledávky  vůči  Objednateli

na třetí  osoby.

PROHLÁŠENÍ  SMLUVNÍCH  STRAN

Zhotovitel  pro)ilašuje,  že se v plnéin  rozsahu  seznámil  s obsaíiem  a povaliou  předinětu  plnění  a že je

zpčisobilý  k řádnéinu  a včasnéinu  provedenf  Díla  dle této Si'nlouvy.  Dále  prohlašuje,  že jsou  inu

znáiny veškeré podinínky potřebné k bezcliybnéinu plnění Si'nlouvy,  a že dispom0e takovýini
kapacitami  a odbornýini  znalostmi,  které  jsou  třeba  k řádnému  plnění  předmětu  Si'nlouvy.

6.2  Zliotovitel  bude  zliotovovat  Dílo  podle  svýcli  odborných  znalostí,  zkušeností,  praxe,  přijelio

zhotovování  bude  postupovat  s náležitou  odbornou  péčí, v souladu  s touto  Sinlouvou,  jejíini

přílohaini  a díe pokynči  a požadavků  Objednatele.

6.3 Zliotovitel  prolilašuje,  že se seznáinil  se všei'ni  podklady,  které  inu  byly  Objednatelein  poskytnuty

a je si vědoi'n,  že nei'nčiže  v prčiběhu  plnění  předi'nětu  Sinlouvy  upíatnit  nároky  na ťipravu  sinluvníc)i

podinínek  (zadání),  a zavazuje  se provést  Díío  díe předanýcli  podkladů,  v  souladu  s obecně

závaznýini  právními  předpisy  a pokyny  Objednatele.

6.4  Si'nluvní  strany  prohlašují,  že předmět  Sinlouvy  není plněníin  neinožnýin  a že Sinlouvu  uzavírají

po pečlivéin  zvážení  všecli  ínožných  důsledíců.

6.5 Zhotovitel  prohlašuje,  že není předlužen  a nenf i'nu znáino,  že  by  bylo  vůči  němu  zaíiájeno

insolvenční  řfzení.  Dále  prolilašuje,  že vůči  němu  není  vydáno  žádné  soudnf  rozliodnutí,

či rozliodnutí  správní)io,  daňového  či jiného  orgánu  nebo rozl'iodce  na plnění,  které  by i'nolilo  být

důvodei'n  soudní  exekuce  na inajetek  Zhotovitele,  nebo by i'nohlo  inít jaíckoliv  negativní  vliv

naschopnost  Zhotovitele  splnit  povinnosti  vyplývající  z této Smlouvy,  ažetakové  řízení  nebylo

vůči  němu  zaliájeno.
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7. PRÁVA  Z VAD,  SANKCE  A ODSTOUPENÍ  OD  SMLOUVY

7. 1 Zhotoviteí se zavazuje poskytnout Objednateli na Dílo zániku za jakost v délce 6 iněsícč5

a to počínaje  dnem  převzetf  Díía  Objednateíem  v souladu  s čl. 4. této Sinlouvy.

7.2  Vady  inusí  Objednateí  uplatnit  Ll Zhotovitele  bez  zbytečného  odkladu  poté,  coje  zjistil

nebo  při náíežité  péči  zjistit  iněl.

7.3 Oznáinení  o výskytu  vady  bude Objednatelein  učiněno  písemně  a doručeno  Zliotoviteli.  V píseinné

oznáinení  o výskytu  vady  Objednatel  vadu  popíše  a uvede  požadovaný  zpčisob  odstranění  vady.

Zhotoviteí  je povinen  vadu Díla  odstranit  nejpozději  do IO dnči  kalendářnícli  ode dne doručení

oznái'není  Objednate]e,  nebude-li  doliodnuto  inezi  Sinluvníini  stranai'ni  píseinně  jinak.

7.4  Je-li  vadné  píněnf  podstatnýin  porušeníin  této Si'nlouvy,  i'ná Objednatel  právo  na odstraněnf  vady

opravou  nebo  ťipravou  Díla,  na přiměřenou  slevu  nebo  odstoupení  od této Sinlouvy.  Si'nluvnf  strany

se dohodly,  že za podstatné  porušenf  Si'nlouvy  bude  považováno  zejinéna:

a) prodlení  Zliotovitele  s provedeníin  Dfla  o vfce  než 5 kalendářnfch  dní;

b)  prodlení  Zhotovitele  s odstraněníin  vad a nedodělkči  díe čl. 4. odst. 4.1 této Sinlouvy  o více

než 5 kalendářních  dní;

c)  prodlení  Zliotoviteíe  s odstraněním  vad v záruční  době  dle odst.  7.3 tolioto  článku  o více  než 5

kaíendářnfch  dní;

d)  jestliže  Zhotovitel  ujistií  Objednatele,  žeDílo  má určité  vlastnosti,  zeji'néna  vlastnosti

Objednatelem  vyiníněné,  anebo  ženeiná  žádné vady,  a toto  ujištění  se následně  ukáže

nepravdivým.

7.5 Zhotovitel  jepovinen  provádět  Dílo  v  souladu  s touto  Si'nlouvou,  požadavky  Objednatele

a v souladu  s obecně  závaznýini  právnfini  předpisy.  Jestliže  Zhotovitel  tyto  povinnosti  vyplývající

ze Si'nlouvy  poruší  a nezjedná  nápravu  ani v dodatečné  přiměřené  ll'růtě, jedná  se o podstatné

porušení  Si'nlouvy  ze strany  Zliotovitele  a Objednatel  i'ná právo  od Si'nlouvy  okainžitě  odstoupit.

7.6  0bjednatel  je dále  oprávněn  odstoupit  od Sinlouvy,  jestliže  zjistí,  že Zliotovitel:

a)  nabízel,  dával,  přijíi'nal  nebo  zprostředkovával  určité  liodnoty  scílem  ovíivnit  Cl]OVáÍlÍ

nebojednání  kohokoliv,  at' již  státnílio  ťiředníka  nebo někoho  jinélio,  příino  nebo nepříi'no,

při  uzavírání  nebo  při  provádění  Si'nlouvy;  nebo

b)  zkresloval  jakékoliv  skutečnosti  za  ťičelem  ovlivnění  uzavírání  nebo  prováděnf  Sinlouvy

ke škodě Objednatele,  včetně  užití  podvodnýcli  praktik  k potlačení  a sníženf  výliod  volné

a otevřené  soutěŽe.

7.7  0dstouperrí  od Sinlouvy  inusí  být  učiněno  v píseinné  fori'ně  a doručeno  Zhotoviteli.  Odstoupenfi'n

se závazek  založený  Si'nlouvou  zrušuje  od počátku  a Si'nluvní  strany  se vypořádajípodle  příslušnýcli

ustanovenf  Občanského  zákoníku  o bezdůvodnéin  oboliacenf.  Účinky  odstoupení  od Sinlouvy

nastávajíokainžikem  doručení  písemného  oznái'není  o odstoupení  od Smlouvy  Zliotoviteli.

Odstoupení  od Sinlouvy  se nedotýká  práva  nazaplacerrí  sinluvnf  pokuty  a ťiroku  z prodíerí,

pokud  již  dospěl,  práva  na náliradu  škody  ani ujednánf,  které  i'ná vzliledei'n  ke své povaze  zavazovat

Smluvní strany i po odstoupení od Si'nlouvy,  tj. zejinéna ani 0ednání o zpčisobu řešení sporů a volbě
práva.  Obdobné  platí  i pro  předčasné  ukončerí  Si'nlouvy  jinýi'n  zpčisobei'n.

7.8  V případě  prodlení  s ťiliradou  faktury  je  Zhotoviteí  oprávněn  požadovat  po  Objednateli  ťirok

z prodlení  z dlužné  částky  ve výši  stanovené  přfslušnými  právními  předpisy.
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7.9 V pNpadě  prodlení  Zliotovitele  s provedením  a předáním  Díla  v dohodnutéin  termfnu  (viz  čl. 2. odst.

2.1 této Smlouvy)  a/nebo  v případě  prodlení  s odstraněníin  vad a nedodělíců  zjištěnýcli  při předání

Díla  dle čl. 4. odst. 4.1 tohoto  článku  a/nebo  v případě  prodlení  Zliotovitele  s odstraněníin  vad

v záničiií  době  dle odst.  7.3 tolioto  článku  je  Zhotovitel  povinen  zaplatit  Objednateli  sinluvní  pokutu

ve výši  I OOO,- Kč  za každý  i započatý  den prodlení.

7.10  V případě  porušenf  povinností  Zhotovitele  vyplývajícícli  z čl. 5. (s výjii'nkou  odst. 5.8) a 6. této

Smlouvy  je  Zíiotovitel  povinen  zaplatit  Objednateli  siníuvní  pokutu  ve výši I % z Ceny  za každý

takový  případ.

7.11  V přfpadě  porušenf  povinností  dle čl. 5. odst. 5.8 této Si'nlouvy  i'ná Objednatel  právo  ťičtovat

Zliotoviteli  si'nluvnf  pokutu  ve výši  5 000,-  Kč  za každý  jednotlivý  případ.

7.12  Sinluvní  pokuty  jsou  splatné  do 15 kalendářnícli  dní ode dne doručení  výzvy  k jejicli  zaplacení

Zliotoviteli.  Zaplacenfi'n  jakékoliv  smluvní  pokuty  dle  této  Smlouvy  není dotčena  povinnost

Zliotovitele  naliradit  ťiji'nu  vzniklou  Objednateli  porušením  sinluvní  poviimosti,  které  se sinluvní

pokuta  týká.  Objednatel  je oprávněn  požadovat  náhradu  škody  v plné  výši  bez oliledu  na ujednanou

sinluvní  pokutu.

TRV  ÁNÍ  SMLOUVY

Tato  Sinlouva  se uzavírá  na dobu  určitou,  a to do splnění  všecli  závazků  vyplývající  z této  Si'nlouvy.

8.2 Před uplynutíin  doby  díe odst. 8.1 tolioto  článku  Ize tuto Smlouvu  ukončit  na základě  vzájeinné

pfsemné  doliody  obou  Si'nluvnícíi  stran,  píseinnou  výpovědí  Sinlouvy  ze strany  Objednateíe  dle odst.

8.3 toiioto  článku  či ze strany  Zhotovitele  dle odst.  8.4 toiioto  článku  nebo  odstouperrím  od Sinlouvy

dle čl. 7. odst.  7.4, 7.5 a 7.6 této Sinlouvy,  a dále  v souladu  s příslušnýini  ustanovenfini  Občanského

zákoníku.

Objednatel  je oprávněn  vypovědět  tuto Sinlouvu  kdykoliv,  a to i bez udání  důvodu.  Výpověd'

Sinlouvy  i'nusí být  Objednatelein  učiněna  písei'nně  a doručena  Zhotoviteli,  přičeinž  výpovědní  doba

v délce  5 pracovních  dnů počíná  běžet dnein  následujícím  po dni doručení  písei'nné  výpovědi

Zl'iotoviteli.

8.4 Zhotovitel  je oprávněn  vypovědět  tuto  Sinlouvu  kdykoli  vjejíin  pn'iběhi,  pokud  nenf  schopen  plnit

své  povinnosti  zdčivodu  na  straně  Objednatele  (např.  neposkytnutí  součiru'iosti  Objednatele,

neplněnf  povinností  Objednatele).  Výpovědnf  doba  bude  v takovéin  případě  činit  5 pracovních  dnů

a počne  běžet  následujfcí  den po doručení  píseinné  výpovědi  Objednateli.

8.5  V přfpadě  předčasnélio  ukončení  této Smlouvy  doliodou,  výpovědf  či odstoupením  jsou  Smluvní

strany  povinny  provést  vypořádání  vzájeinných  práv  a povinností  v souladu  s příslušnýini  právníi'ni

předpisy.

ZÁVĚREČNÁ  UST  ANOVENÍ

9.1  Tato  Smlouva  a práva  a povinnosti  z ní vyplývajfcf  se řídí  právrríi'n  řádein  České  republiky.  Práva

apovinnosti  Si'níuvnfch  stran,  pokud  nejsou  upraveny  touto  Smlouvou,  se řfdf  Občanskýin

zákoníkein  a předpisy  souvisejfcíini.

9.2  Veškeré  přfpadné  spory  vzniklé  mezi Sinluvníi'ni  stranaini  na základě  nebo v souvislosti  s touto

SITllOLlVOLl budou  primárně  řešeny  jednáním  Si'nluvnfcli  stran. V přfpadě,  že tyto  spory  nebudou

v přiiněřené  době  vyřešeny,  budou  k jejich  projednání  a rozliodřuití  přfslušné  obecné  soudy  České

republiky.
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9.3 Zhotovitel  bezvýhradně  souhlasí  se zveřejněnfi'n  své identifikace  a plnélio  znění  Smlouvy  v souladu

s příslušnýi'ni  právníini  předpisy.  Zveřejnění  obsahu  Sinlouvy  nei'nčiže být považováno  za porušení

povinnosti  mlčenlivosti.

9.4  Tato  Sinlouva  inůže  být iněněna  nebo doplňována  pouze  forinou  píseinnýcli  vzestupně  čísíovanýcli

dodatkči  podepsanýcli  oběma  Si'nluvními  stranai'ni.  Ke ziněnáin  či doplnění  neprovedenýi'n  píseinnou

forinou  se nepřihlíží.

9.5 V případě,  že některé  ustanovenf  této Smlouvy  je nebo  se stane v budoucnu  neplatným,  neťičinnýin

či  nevymaliatelným  nebo  bude-li  takovým  sliledáno  příslušnýin  orgánem,  zůstávají  ostatní

ustanovení  této Sinlouvy  v platnosti  a ťičinnosti,  pokud  z povaliy  takového  ustanovení  nebo  z jelio

obsalui  anebo  z okolností,  za nichž  byla  tato Si'nlouva  uzavřena,  nevyplývá,  že jej nelze  oddělit

odostatního  obsahu  této  Si'nlouvy.  Smluvní  strany  se zavazují  bezodkladně  naliradit  neplatné,

neúčinné  nebo nevyi'naliatelné  ustanovení  této Siníouvy  ustanoveríin  jinýin,  které  svýi'n  obsahem

a smyslein  odpovídá  nejlépe  ustanovení  pčivodníinu  a této  Sinlouvě  jako  celku.

9.6  Siníuvnf  strany  na sebe přebírají  nebezpečí  ziněny  okoíností  v souvisíosti  s právy  a povinnostini

smluvnícli  stran vzniklýini  na základě  této Sinlouvy.  Sinluvrrí  strany  vyíučují  uplatnění  ustanovení

83 1765 odst. 1 a e) 1766 0bčanskélio  zákoníku na svťij sinluvní  vztali založený touto Sinlouvou.

9.7 Tato  Smlouva  nabývá  platnosti  dnem  jejílio  podpisu  oběina  Sinluvními  stranaini  a ťičinnosti  dnem

jejílio  uveřejnění  vInfori'načnfin  systéinu  Registr  SII]ILlV  (dálejen,,ISRS")  dle  podi'nínek

stanovenýcli  zákonem  č. 340/2015  sb., ozvláštnícli  podinínkácli  ťičinnosti  některýcli  sinluv,

uveřejňovánf  těchto sinluv a o registru smluv (zákon o registru sinluvl  ve znění pozdějšfcli předpisči.

Zliotovitel  bezvýliradně  soulilasí  s uveřejněníi'n  celélio  znění  této Sinlouvy  v ISRS.  Uveřejněnf  této

Sinlouvy  v ISRS  provede  Objednatel.

9.8  Tato  Smlouva  je  sepsána  v 5 vyhotovenícli,  každé s platností  originálu,  z nichž  3 vyliotovení

si ponecliá  Objednatel  a 2 vyhotovení  obdrží  Zliotovitel.

9.9  Nedílnou  součástí  této  SII1lOLlV')/ je  Přílolia  č. I: Podrobná  specifikace  Díla.

Smluvní  strany  prohlašují,  že tato  Smlouva  vyjadřuje  jejich  svobodnou,  vážnou,  urěitou

a srozumitelnou  vůli  prostou  omylu.  Smluvní  strany  si Smlouvu  přečetly,  s jejím  obsahem

souhlasí,  což  stvrzujívlastnoručními  podpisy.

OBJEDNATEL

12 -10- 2071
V Praze,  dne

Česká  republika  -  Ministerstvo  životního

prostředí

Ing.  Karel  Bláha,  CSc.

ředítel  odboru  environinentálnícli  rizik

a ekologických  škod

TNÍHOPROSTŘEDÍ
á

ZHOTOVITEL

Masarykova  univerzita

Přírodovědecká  fakulta

doc.  Mgr.  Tomáš  Kašparovský,  Ph.D.,

děkan
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Příloha  č. 1: Podrobná  specifikace  Díla

Reaíizace  Díía  představuje  naplnění  ťikolu:,,Zhodnocení  zatížení  populace  perfluorovanými  látkami".

Pli'iěním  Díla  je v návaznosti  na statut  Národnílio  centra  pro toxické  látky  (příkaz  ininistra  životnfho

prostředí  č. 20/2014  v píatném  znění)  pověřen  RECETOX,  výzkui'nné  centruin  Přfrodovědecké  fakulty

Masarykovy  univerzity,  který  v návaznosti  na předinět  Sinlouvy  provede  současné  zhodnocení  zatíženf

ohroženýcli  skupin  populace  ČR (kojenci  a kojfcí  inatky)  perfluorovanými  organickými  perzistentníini

poíutanty,  látkai'ni  zařazenými  do  Stockholmské  ťunluvy  o perzistentních  organických  polutantecli

a perfluorovanýini  látkami  kandidátskýini.

Výstup

Zpráva zalirra0 ící:

a) z dostupnýcli  dat statistické  vyliodnocení  výskytu  perfluorovanýcli  perzistentnícli  organických  polutantči

v biologickýcli  i'natricfcli  oíirožených  skupin;

b) inforinace  o iníře  přenosů  kontaminace;

c) soulirnná  infori'nace  pro  Radu  Národnílio  centra  pro  toxické  látky  o plnění  ťikolu.

Výstup  bude předán  v tištěné  podobě  ve 3 vyliotovenícli  a v elektronické  podobě  ve forinátu  .pdf  na disku

USB.
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