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Evidenční  číslo  přidě]ené  z Centrální  evidence  sinluv:  210180

TATO  SMLOUVA  O DILO  (dále jen,,Smlouva")  je uzavřena  ve smys]u  ustanovenf  '9 2586 a nás]. zákona

č. 89/2012  sb., občanský  zákoník,  ve znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen,,Občanský  zákoník"),

MEZI

Českou  republikou  -  Ministerstvem  životního  prostředí

sfdlo:  Vršovická  1442/65,  100 IO Praha  ]O

zastoupenou:  Ing.  Karlem  Bláhou,  CSc.,  ředitelem  odboru  environmentálnfch  rizik

a ekologických  škod

IČO:  00164801

bankovnf  spojení:  ČNB  Praha  l

čfslo  účtu:  7628001/0710

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

A

DÁLE  JEN,,Objednatel"

NA  STRANĚ  JEDNÉ,

Masarykovou  univerzitou  -  Přírodovědeckou  fakultou

sídlo:  Zerotfnovo  náměstf  617/9,  602  00

korespondenční  adresa:  Kotlářská  267/2,  611 37 Brno

zastoupenou:  doc.  Mgr.  Tomášem  Kašparovským,  Ph.D.,  děkanem

IČO:  00216224

DIČ:  CZ00216224  (je plátcem  DPH)

bankovní  spojení:  KB,  a.s., pob.  Brno,  nám. Svobody  21, 631 31 Brno

číslo  účtu:  85636621/0100

zřízenou  dle zákona  č. 111/1998  sb.,  o vysokých  školách  a o změně  a doplněnf  dalšfch  zákonů,  ve znění

pozdějších  předpisů

zapsanou  v Zivnostenském  rejstříku,  Úřad příslušný  podle  % 71 odst. 2 živnostenského  zákona:  Magistrát
města  Brna

zástupce  pro věcná  jednání:  Ing. Kateřina  Šebková,  Ph.D.,  M.A.i  RECETOX,  Přírodovědecká  fakulta
Masarykovy  univerzity

DALE  JEN,,Zhotovitel"

NA  STRANĚ  DRUHÉ,,

OBJEDNATEL  A ZHOTOVITEL  SPOLEČNÉ  JEN,,Smluvní  strany"

NEBO  JEDNOTLIVĚ,,Smluvní  strana".

1. PŘEDMĚT  SMLOUVY

l.1 Předmětem  této Smlouvy  je závazek  Zhotovitele  zapojit  se do činnosti  expertní  skupiny  k určení

podm'ínek  a pravidel  pro monitoring  a hodnocenf  účinnosti,  dodánf  relevantnfch  podkladů  pro l.

národní  zprávu  a propagace  monitorovaďch  aktivit  ČR během  online  jednánf  4. Konference

smluvnfch  stran  Minamatské  úi'nluvy  o rtuti  (tj.  ,,Podpora  činnosti  experta  na  monitoring

a uspořádání  hodnocenf  účinnosti  v rámci  Minamatské  úmluvy  o rtuti").  Zhotovitel  se dále zavazuje

jako  výstup  vypracovat  zprávu  v souladu  s Přílohou  č. l této Smlouvy  dle požadavků  Objednatele
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Evidenčnf  číslo  přidělené  z Centrální  evidence  smluv:  210180

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

Podrobná  specifikace  D'íla  je  uvedena  v Přfloze  č. l této Smlouvy.

1.2  Předmětem  této  Smlouvy  je  dále povinnost  Objednatele  zaplatit  Zhotoviteli  za řádně  a včas

provedené  Dílo  cenu  ve výši  a za podmfnek  stanovených  v čl. 3. této  Smlouvy.

DOBA  A MÍSTO  PLNĚNÍ

Zhotovitel  je povinen  realizovat  Dílo  nejpozději  do 30. ll.  2021.  Zliotovitel  se zavazuje  zahájit

realizaci  Dfla  ihned  po nabytí  účinnosti  této  Smlouvy.

2.2  Mfstem  plněnf  je  sídlo  Objednatele  uvedené  výše  v této  Smlouvě,  není-li  ujednáno  pfsemně

Smluvními  stranami  jinak.  Zhotovitel  není  oprávněn  měnit  místo  plněnf  bez předcliozího  p.ísemného

souhlasu  Objednatele.

CENA  A PLATEBNÍ  PODMÍNKY

Celková  cena  za realizaci  IXla  dle  čl. l. odst. l.l  této  Smlouvy  činí  82 644,63  Kč  bez daně  z přidané

hodnoty  (dále  jen  ,,DPH").  DPH  činí  v souladu  s aktuálně  platnou  a účinnou  právnf  úpravou  21 %,

tedy  17  355,37  Kč.  Celková  cena  včetně  DPH  tedy  činí  lOO OOO,- Kč  (dále  jen,,Cena").

3.2 Tato  Cena je  stanovena  pro  celý rozsah  předmětu  této  Smlouvy  jako  cena konečná,  pevná

a nepřekročitelná.  V Ceně  jsou  zahrnuty  veškeré  náklady  Zhotovitele  související  s realizací  IXla,

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

předmětu  této  Smlouvy.

3.3  Cenu je  možné  změnit  či  překročit  pouze  v případě  změny  příslušných  právních  předpisů

upravujícfch  výši  DPH.  V takovém  případě  bude  účtována  DPH  ve výši  platné  k datu uskutečnění

zdanitelného  plnění.

3.4 Cena  bude  Zhotoviteli  uhrazena  bezhotovostru'm  převodem  v české  měně  na základě  jediné  celkové

faktury  po řádném  splnění  předmětu  této Smlouvy.  Zhotovitel  je oprávněn  vystavit  fakturu  do 7

kalendářnfch  dnů po převzetí  a akceptaci  Díla  Objednatelem  v souladu  s čl. 4. této Smlouvy.

Podmfnkou  pro  vystavenf  faktury  je řádné  předánf  Ihla  a zároveň  jeho  vyúčtování;  přílohou  faktury

proto  musí  být  soupis  skutečně  provedených  služeb,  praď  apod.  a předávací  protokol  dle čl. 4. této

Smlouvy.

3.5 Faktura  bude obsahovat  náležitosti  daňového  a účetního  dokladu  podle  zákona  č. 563/1991  sb.,

o účetnictví,  ve zněnf  pozdějšfch  předpisů,  a zákona  č. 235/2004  sb., o dani z přidané  hodnoty,

ve zněnf  pozdějšfch  předpisů  (jedná  se předevšfm  o označenf  faktury  a její  čfslo,  identifikačnf  údaje

Smluvních  stran,  předmět  Smlouvy,  bankovnf  spojení,  fakturovanou  částku  bez/včetně  DPH)  a bude

mft  náležitosti  obchodní  listiny  dle fl 435 0bčanského  zákoniku.  Faktura  bude  označena  evidenčním

čfslem  Smlouvy  přiděleným  z Centrální  evidence  smluv  Objednatele  210180  (viz  také  záhlavf  této

Smlouvy).

3.6  Faktura  bude zaslána  ve 2 vyhotoveních  na adresu  Objednatele  ve tvaru:  OERF.S,  Ministerstvo

životníbo  prostředf,  Vršovická  1442/65,  IOO IO Praha 10 nebo v elektronické  podobě  do datové

schránky  Objednatele:  9gsaax4.

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

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

obsahovat  včibec.  V takovém  případě  nová  doba  splatnosti  počfná  běžet  ode dne doručenf  opravené

nebo  doplněné  faktury  Objednateli.  Objednatel  nenf  v takovém  přfpadě  v prodlenf.
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Evidenčrí  číslo  přidělené  z Centrální  evidence  smluv:  210180

3.8 Splatnost  faktury  činf  15  kalendářních  dnf ode  dne jejího  doručenf  Objednateli.  Povinnost

Objednatele  zaplatit  Cenu  je splněna  odepsáním  příslušné  částky  z účtu Objednatele.  Objednatel

neposkytuje  zálohy.  Platby  budou  probihat  výhradně  v Kč (CZK),  rovněž  veškeré  cenové  údaje

na  faktuře  budou  v této  měně.

4. PŘEDÁNÍ  A PŘEVZETÍ  DÍLA

4. 1 Dílo  je provedeno  a splněno,  je-li  dokončeno  a předáno  Objednateli  bez vad a nedodělků  v místě

sfdla  Objednatele,  o čemž Smluvní  strany  pořídí  předávaď  protokol.  Předmětem  předánf  bude

zpráva  vypracovaná  Zhotovitelem  v souladu  s touto  Smlouvou  a Přílohou  č. I této  Sinlouvy.

Předávaď  protokol  bude  obsahovat  alespoň:  označen'í  předmětu  plnění  (Dílo),  označen'í

a identifikační  údaje  Objednatele  a Zhotovitele,  evidenční  číslo  Smlouvy  přidělené  z Centrální

evidence  smluv  Objednatele  a datum  jejflio  uzavření,  prohlášení  Objednatele,  žeIIXlo  přejímá,

popř.  nepřejíiná,  soupis  provedených  činností,  datum  a místo  sepsání,  jména  a podpisy  zástupců

Objednatele  a Zhotovitele.  Budou-li  při předání  Díla  zjištěny  vady  či nedodělky,  Objednatel  není

povinen  IXlo  převzft  a součástí  předávaďho  protokolu  bude soupis  zjištěných  vad a nedodělků

s uvedením  Ihůty  a zpčisobu  jejicli  odstranění.  Po  odstranění  vad  a nedodělkči  uvedených

v předávacíin  protokolu,  vyzve  Zhotovitel  Objednatele  k opětovnému  převzetí  IIXla.  V takovém

případě  bude sepsán nový  předávaď  protokol  (analogicky  dle předchozích  vět tohoto  odstavce),

který  bude  podepsán  oběma  Smluvními  stranami.

4.2 Povinnostf  Zhotovitele  je dodat  Dflo  bezvadné,  tzn. prosté  všech vad a nedodělků.  Povinnost

Zhotovitele  je splněna  předáním  bezvadného  Díla,  příp.  až odstraněnfm  vad a nedodělkči.

5. PRÁVA  A POVINNOSTI  SMLUVNÍCH  STRAN

5.1 Způsob  plnění  Smlouvy.  Zhotovitel  je povinen  provést  a předat  Objednateli  Dflo  svým  jménem,

na svčij náklad,  na vlastn'í  odpovědnost  a nebezpečí  v ujednaných  termfnech.  Zhotovitel  je povinen

zpracovat  Dflo  v souladu  s platnými  právními  předpisy.  Objednatel  je výlučným  vlastníkem  Díla

a je  oprávněn  Dílo  bez omezení  využít  pro  svoji  potřebu  a pro  potřebu  svých  resortních  organizací.

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

osobám  v souvislosti  s plněnfm,  nedodržením  nebo porušenfm  povinností  vyplývajících  z této

Smlouvy.  Takové  škody  budou  řešeny  dle platných  právnfch  předpisů.

5.3 Překážky  na straně  Zhotovitele.  Zhotovitel  je povinen  Objednateli  neprodleně  oznámit  jakoukoliv

skutečnost,  která  by mohla  mít,  byt'  i částečně,  vliv  na schopnost  Zhotovitele  plnit  jeho  povinnosti

vyplývající  z této Smlouvy.  Takovým  oznámenfm  však  Zhotovitel  není  zbaven  povinnosti  nadále

plnit  povinnosti  vyplývajíď  mu z této  Smlouvy.

5.4  Použití  Díla  Zhotovitelem.  Zhotovitel  se ve smyslu  ustanovení  S, 2633 0bčanského  zákoníku

zavazuje,  že neužije  žádný  z výsledkči  jeho  činnosti  vzniklých  při  plnění  této Smlouvy  ani jakákoliv

data shromážděná  v souvislosti  s plněnfm  této Smlouvy  k jiným  účelům  než ke splnění  povinností

vyplývaj'íďch  z této Smlorivy,  a žádný  z těchto  výsledkči  neposkytne  k užitf  žádné třetf  osobě

bez  předchozíbo  pfsemného  souhlasu  Objednatele.  Zhotovitel  se nav'íc zavazuje  po předání  IXla

veškerá  data  poskytnutá  mu  Objednatelem  vsouvislosti  s touto  Smlouvou  Objednateli  vrátit,

příp.  na pokyn  Objednatele  zničit.

5,5  Pokyny  Objednatele.  Zhotovitel  má povinnost  a zavazuje  se řídit  se při plnění  této Smlouvy

pokyny  Objednatele.  Povinnost  Zhotovitele  dle ustanovení  íy 2594  odst. 1 0bčanského  zákoníku

upozornit  Objednatele  na  nevhodnost  pokynů  není  tfmto  ustanovenfm  dotčena.  Objednatel
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na odčivodněné  vyžádání  poskytne  Zhotoviteli  podklady  nutné  pro řádnou  realizaci  Díla,  a to jak

v elektronické  podobě,  tak v tištěné  podobě,  pokud  bude  mít  tyto  k dispozici.

5.6 Ochrana  práv  třetích  osob.  Zhotovitel  se při  plnění  Smlouvy  zavazuje  respektovat  veškeré  obecně

závazné  právní  předpisy,  zejména  se zavazuje,  že se svým  jednán'ím  nedopustí  nekalé  soutěže

ažepři  plněruí této  Sinlouvy  nebude  zasahovat  do  práv  třetfch  osob,  ani  výsledek  činnosti

Zhotovitele  nebude  zasahovat  nebo  jakýrnkoliv  zpčisobem  porušovat  práva  třetích  osob.

5.7 Součinnost.  Smluvní  strany  jsou  povinny  při  plnění  této  Smlouvy  vzájemně  spolupracovat,

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

se infori'novat  o skutečnostech,  které  jsou  nebo inohou  být významné  pro  plnění  této Smlouvy.

Zhotovitel  je dále povinen  umožnit  kontrolu  v mfstě  plněnf  ikontrolu  všech  dokladů  souvisejících

s realizací  Dfla,  a to zejména  v souladu  se zákonei'n  č. 320/2001  sb., o finančnf  kontrole  ve veřejné

správě  a o změně  některých  zákonů  (zákon  o finančnf  kontrole),  ve znění  pozdějš'ích  předpisči,

zákonem  č. 255/2012  sb., o kontro]e  (kontrolní  řád),  ve zněnf  pozdějších  předpisů.  Tyto  povinnosti

trvaj'íipo  ukončenf  této  Smlouvy.

5.8 Mlčenlivost.  Zhotovitel  se zavazuje  v průběhu  plněnf  Smlouvy  i po jejfm  ukončenf  zachovávat

mlčenlivost  o všech  skutečnostech,  o kterých  se dozvf  od Objednatele  v souvislosti  s plněním  této

Smlouvy.  Tato  povinnost  mlčenlivosti  se vztahuje  na všechny  zaměstnance  a spolupracovnflcy

Zhotovitele  a přetrvá  i po skončenf  trvánf  této  Smlouvy.

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

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

5.10  Započtení,  postoupení.  Zhotovitel  není  oprávněn  bez předchozího  písemného  souhlasu  Objednatele

provádět  jakékoliv  zápočty  svých  pohledávek  včiči Objednateli  proti  jakýmkoliv  pohledávkám

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

na třetf  osoby.

PROHLÁŠENÍ  SMLUVNÍCH  STRAN

Zhotovitel  prohlašuje,  že se v plném  rozsahu  seznárnil  s obsahem  a povahou  předmětu  plněnf  a že je

zpčisobilý  k řádnému  a včasnému  provedenf  Díla  dle této Smlouvy.  Dále  prohlašuje,  že jsou  mu

známy  veškeré  podmfnky  potřebné  k bezchybnému  plnění  Smlouvy,  a že disponuje  takovými

kapacitami  a odbornými  znalostmi,  které  jsou  třeba  k řádnému  plněnď  předmětu  Smlouvy.

6.2  Zhotovitel  bude zhotovovat  Dílo  podle  svých  odborných  znalostí,  zkušenostť  praxe,  při  jeho

zhotovování  bude postupovat  s náležitou  odbornou  péčf, v souladu  s touto  Smlouvou,  jejími

přílohami  a dle pokynů  a požadavkči  Objednatele.

6.3 Zhotovitel  prohlašuje,  že se seznámil  se všemi  podklady,  které  mu byly  Objednatelem  poskytnuty

a je si vědom,  že nernůže  v průběhu  plněnf  předmětu  Smlouvy  uplatnit  nároky  na úpravu  smluvních

podmfnek  (zadání),  a zavazuje  se provést  IXlo  dle předaných  podkladči,  v souladu  s obecně

závaznými  právními  předpisy  a pokyny  Objednatele.

6.4  Smluvnf  strany  prohlašují,  že předmět  Smlouvy  nenf  plněnfm  nemožným  a že Smlouvu  uzavírají

po pečlivém  zvážení  všech  možných  důsledků.

6.5 Zhotovitel  prohlašuje,  že není předlužen  a není mu  známo,  že by bylo  vůči  němu  zahájeno

insolvenčnf  řízenf  Dále  prohlašuje,  že vůči  němu  není  vydáno  žádné  soudní  rozhodnutf,

či rozhodnutf  správnTho,  daňového  či jiného  orgánu  nebo  rozhodce  na plnění,  které  by mohlo  být

důvodem  soudní  exekuce  na majetek  Zhotovitele,  nebo by  mohlo  mft jakkoliv  negativnf  vliv

na schopnost  Zhotovitele  splnit  povinnosti  vyplývajfcf  z této Smlouvy,  a že takové  ř'ízení  nebylo

včiči  němu  zahájeno.
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PRÁVA  Z VAD,  SANKCE  A ODSTOUPENÍ  OD  SMLOUVY

Zhotovitel  se zavazuje poskytnout Objednateli na Dflo záruku za jakost v délce 6 měsícč5

a to počínaje  dnem  převzetf  IXla  Objednatelein  v souladu  s čl. 4. této Smlouvy.

7,2 Vady  inusí  Objednatel  uplatnit  L1 Zhotovitele  bez  zbytečného  odkladu  poté,  coje  zjistil

nebo  při náležité  péči  zjistit  i'něl.

7.3  0známerí  o výskytu  vady  bude  Objednatelem  učiněno  pfsemně  a doručeno  Zhotoviteli.  V písemné

oznámeru'  o výskytu  vady  Objednatel  vadu popíše  a uvede  požadovaný  zpčisob odstraněnf  vady.

Zhotovitel  je povinen  vadu Dfla  odstranit  nejpozději  do IO dnů kalendářních  ode dne doručení

oznámení  Objednatele,  nebude-li  dohodnuto  mezi  Smluvními  stranami  pfsemně  jinak.

7.4  Je-li  vadné  plněnf  podstatným  porušením  této Smlouvy,  iná Objednatel  právo  na odstranění  vady

opravou  nebo  úpravou  Dfla,  na přiměřenou  slevu  nebo  odstoupenf  od této Smlouvy.  Smluvní  strany

se dohodly,  že za podstatné  porušenf  Sinlouvy  bude  považováno  zejména:

a) prodlenf  Zhotovitele  s provedením  Díla  o vfce  než 5 kalendářnícli  dní;

b)  prodlení  Zhotovitele  s odstraněním  vad a nedodělkči  dle čl. 4. odst. 4.1 této Smlouvy  o vfce

než 5 kalendářnfch  dnf;

c)  prodlenf  Zhotovitele  s odstraněnfm  vad v záručrrí  době  dle odst. 7.3 tohoto  článku  o více  než 5

kalendářních  drí;

d)  jestliže  Zliotovitel  ujistil  Objednatele,  žeDílo  má  určité  vlastnosti,  zejména  vlastnosti

Objednatelem  vymíněné,  anebo že nemá žádné vady,  a toto  ujištění  se následně  ukáže

nepravdivým.

7.5 Zhotovitel  jepovinen  provádět  Ihlo  v souladu  s touto  Smlouvou,  požadavky  Objednatele

a v souladu  s obecně  závaznými  právnírni  předpisy.  Jestliže  Zhotovitel  tyto  povinnosti  vyplývajfď

ze Smlouvy  poruší  a nezjedná  nápravu  ani v dodatečné  přiměřené  lhčitě, jedná  se o podstatné

porušení  Smlouvy  ze strany  Zhotovitele  a Objednatel  má právo  od Smlouvy  okamžitě  odstoupit.

7.6  0bjednatel  je dále  oprávněn  odstoupit  od Smlouvy,  jestliže  zjistí,  že Zhotovitel:

a) nabfzel,  dával,  přijfmal  nebo  zprostředkovával  určité  hodnoty  scflem  ovlivnit  chování

nebo  jednárrí  kohokoliv,  at' již  státnTho úřední'ka  nebo někoho  jiného,  přímo  nebo nepřfmo,

při  uzavírání  nebo  při  provádění  Smlouvy;  nebo

b)  zkresloval  jakékoliv  skutečnosti  za účelem  ovlivnění  uzavíránď  nebo  prováděn'  Smlouvy

ke škodě Objednatele,  včetně  užitf  podvodných  praktik  k potlačenf  a snfžení  výhod  volné

a otevřené  soutěŽe.

7.7 Odstoupenf  od Smlouvy  musí  být  učiněno  v pfsemné  formě  a doručeno  Zhotoviteli.  Odstoupenfm

se závazek  založený  Smlouvou  zrušuje  od počátku  a Smluvní  strany  se vypořádajfpodle  příslušných

ustanovení  Občanského  zákonflaa  o bezdůvodném  obohacení.  Účinky  odstoupení  od Smlouvy

nastávajíokamžikem  doručení  písemného  oznámení  o odstoupenf  od Smlouvy  Zhotoviteli.

Odstoupenf  od Smlouvy  se nedotýká  práva  nazaplacenf  smluvnf  pokuty  a úroku  z prodlení,

pokud  již  dospěl,  práva  na náhradu  škody  ani ujednání,  které  má vzhledem  ke své povaze  zavazovat

Smluvnf  strany  i po odstoupenf  od Smlouvy,  tj. zejména  ani ujednání  o zpčisobu  řešení  sporů  a volbě

práva.  Obdobné  platf  i pro  předčasné  ukončenf  Smlouvy  jiným  zpčisobem.

7.8  V případě  prodlení  s úhradou  faktury  je  Zhotovitel  oprávněn  požadovat  po  Objednateli  úrok

z prodlenf  z dlužné  částky  ve výši  stanovené  příslušnými  právními  předpisy.
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7.9 V případě  prodlení  Zhotovitele  s provedením  a předánfm  Dfla  v dohodnutém  termínu  (viz  čl. 2. odst.

2.1 této Smlouvy)  a/nebo  v případě  prodlerrí  s odstraněním  vad a nedodělků  zjištěi'iých  při předání

Dfla  dle čl. 4. odst. 4. 1 tohoto  článku  a/nebo  v případě  prodlení  Zhotovitele  s odstraněním  vad

v záruční  době  dle odst. 7.3 tohoto  článku  je Zhotovitel  povinen  zaplatit  Objednateli  smluvnf  pokutu

ve výši  1 000,-  Kč  za každý  i započatý  den prodlení.

7.10  V přfpadě  porušerí  povinnost'í  Zhotovite]e  vyplývajícícli  z čl. 5. (s výjimkou  odst. 5.8) a 6. této

Sm]ouvy  je  Zhotovite]  povinen  zaplatit  Objednateli  smluvnf  pokutu  ve výši  I % z Ceny  za každý

takový  případ.

7.11  V případě  porušení  povinností  dle čl. 5. odst. 5.8 této Smlouvy  má Objednatel  právo  účtovat

Zhotoviteli  smluvn'í  pokutu  ve výši  5 000,-  Kč  za každý  jednotlivý  přfpad.

7.12  Smluvnf  pokuty  jsou  splatné  do 15 kalendářních  dní ode dne doručenf  výzvy  k jejich  zaplacen'í

Zhotoviteli.  Zaplacením  jakékoliv  smluvní  pokuty  dle  této  Smlouvy  nenf dotčena  poviimost

Zhotovitele  nahradit  újmu  vzniklou  Objednateli  porušenfm  smluvnf  povinnosti,  které  se sinluvnf

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

smluvní  pokutu.

TRV  ÁNÍ  SMLOUVY

8. I Tato  Smlouva  se uzavfrá  na dobu  určitou,  a to do splnění  všech  závazkči  vyplývajfď  z této  Smlouvy.

8.2 Před uplynutím  doby  dle odst. 8.1 tohoto  článku  Ize tuto Smlouvu  ukončit  na základě  vzájemné

pfsemné  dohody  obou  Smluvnfch  stran,  pfsemnou  výpovědí  Smlouvy  ze strany  Objednatele  dle  odst.

8.3 tohoto  článku  či ze strany  Zhotovitele  dle odst.  8.4 tohoto  článku  nebo  odstoupením  od Smlouvy

dle čl. 7. odst.  7.4, 7.5 a 7.6 této  Smlouvy,  a dále v souladu  s příslušnými  ustanovenfmi  Občanského

zákoníku.

8.3 Objednatel  je oprávněn  vypovědět  tuto Smlouvu  kdykoliv,  a to i bez udánf  dťivodu.  Výpověd'

Smlouvy  musí  být  Objednatelem  učiněna  písemně  a doručena  Zhotoviteli,  přičemž  výpovědnf  doba

v délce 5 pracovních  dnů počfná  běžet dnem následujíďm  po dni doručení  písemné  výpovědi

Zhotoviteli.

8.4 Zhotovitel  je oprávněn  vypovědět  tuto  Smlouvu  kdykoli  v jej'ím  prčiběhu,  pokud  není  schopen  plnit

své povinnosti  zdůvodu  na  straně  Objednatele  (např.  neposkytnutf  součinnosti  Objednatele,

neplnění  povinností  Objednatele).  Výpovědnf  doba  bude  v takovém  případě  činit  5 pracovních  dnů

a počne  běžet  následující  den po doručenf  pfsemné  výpovědi  Objednateli.

8.5  V přfpadě  předčasného  ukončení  této Smlouvy  dohodou,  výpovědf  či odstoupeníin  jsou  Smluvnf

strany  povinny  provést  vypořádánf  vzájemných  práv  a povinnpst'í  v souladu  s přfslušnými  právními

předpisy.

ZÁVĚREČNÁ  UST  ANOVENÍ

9. 1 Tato  Smlouva  a práva  a povinnosti  z nf vyplývajfcí  se řídí  právním  řádem  České  republiky.  Práva

apovinnosti  Smluvních  stran,  pokud  nejsou  upraveny  touto  Smlouvou,  se řfdí  Občanským

zákon'íkem  a předpisy  souvisejícími.

9.2 Veškeré  případné  spory  vzniklé  mezi  Smluvnfmi  stranami  na základě  nebo v souvislosti  s touto

Smlouvou  budou  primárně  řešeny  jednáním  Smluvnfch  stran. V přfpadě,  že tyto  spory  nebudou

v přiměřené  době vyřešeny,  budori  k jejich  projednánf  a rozhodnutí  příslušné  obecné  soudy  České

republiky.
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9.3  Zliotovitel  bezvýhradně  souhlasí  se zveřejněním  své identifikace  a plného  znění  Smlouvy  v sou]adu

s příslušnými  právnfmi  předpisy.  Zveřejněnf  obsahu  Smlouvy  nemčiže  být  považováno  za porušenf

povinnosti  mlčenlivosti.

9.4  Tato  Smlouva  rnůže  být  měněna  nebo doplňována  pouze  formou  pfsemných  vzestupně  číslovaných

dodatků  podepsaných  oběma  Smluvníini  stranami.  Ke změnám  či doplněnf  neprovedeným  pfseinnou

forinou  se nepřihlfžf.

9.5 V případě,  že některé  ustanovení  této Sinlouvy  je nebo  se stane v budoucnu  neplatným,  neúčinnýi'n

či  nevymahatelným  nebo  bude-li  takovým  shledáno  příslušným  orgánem,  zůstávají  ostatnf

ustanovení  této Smlouvy  v platnosti  a účinnosti,  pokud  z povahy  takového  ustanovení  nebo  z jeho

obsahu  anebo  z okolnostf,  za nichž  byla  tato Smlouva  uzavřena,  nevyplývá,  že jej nelze  oddělit

od ostatního  obsahu  této Smlouvy.  Smluvrí  strany  se zavazují  bezodkladně  nahradit  neplatné,

neúčinné  nebo nevymahatelné  ustanovení  této Smlouvy  ustanovenfm  jiným,  které  svým  obsahem

a smyslem  odpov'ídá  nejlépe  ustanovení  pčivodn'ímu  a této Smlouvě  jako  celku.

9.6  Smluvní  strany  na sebe přebírají  nebezpečí  změny  okolností  v souvislosti  s právy  a povinnostmi

smluvních  stran vzniklými  na základě  této Smlouvy.  Smluvnf  strany  vylučujf  uplatnění  ustanovenf

6 1765 odst. l a í4 1766 0bčanského  zákoríku  na svčij sinluvní  vztah  založený  touto  Smlouvou.

9.7 Tato  Sinlouva  nabývá  platnosti  dnem  jejTho  podpisu  oběma  Smluvnfmi  stranami  a účinnosti  dnem

jejflio  uveřejnění  vInformačním  systému  Registr  smluv  (dále  jen  ,,ISRS"),  zapodmínek

stanovených  zákonem  č. 340/2015  sb., zákon  o zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých  smluv,

uveřejňování  těchto  smluv  a o registru  smluv  (zákon  o registru  smluv),  ve zněnf  pozdějšfch  předpisů.

Smluvnf  strany  bezvýhradně  souhlasí  s uveřejněním  této  Smlouvy  v celém  rozsahu,  včetně  Odměny,

Smlouvy  vISRS  provedeKonečné  odměny  a veškerých  metadat  vISRS.  Uveřejněnf  této

Objednatel.

9.8 Tato  Smlouva  je  sepsána v 5 vyhotovenfch,  každé  s platnostf  originálu,  z nichž  3 vyhotovenf

si ponechá  Objednatel  a 2 vyhotoven'í  obdržf  Zhotovitel.

9.9  Nedílnou  součástf  této  Smlouvy  je  Příloha  č. 1: Podrobná  specifikace  IXla.

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

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

souhlasí,  což  stvrzují  vlastnoruěními  podpisy.

OBJEDNATEL

12 -10- 2021
V Praze,  dne

Ceská  republika  -  Ministerstvo  životního

prostředí

Ing.  Karel  Bláha,  CSc.

ředitel  odboru  environmentálnfch  rizik

a ekologických  škod

OPROSTŘEDi
5

ZHOTOVITEL

Masarykova  univerzita

Přírodovědecká  fakulta

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

děkan
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Příloha  č. 1:  Podrobná  specifikace  Díla

Rea]izace  Dfla  představuje  naplněnf  úkolu:  ,,Podpora  ěinnosti  experta  na monitoring  a uspořádání

hodnocení  účinnosti  v rámci  Minamatské  úmluvy  o rtuti".

Plněním  Díla  je pověřen  RECETOX,  výzkuinné  centrum  Přírodovědecké  fakulty  Masarykovy  univerzity,

který  v návaznosti  na předmět  Smlouvy  podpořf  činnost  svého  zaměstnance,  experta  nominovaného  Českou

republikou  do skupiny  expertči  k tvorbě  pokynů  k monitoringu.

Výstup

Zpráva  zahrnující:

a) informaci  o postupu  projednávánf  nastavenf  monitoringu  a pravidel  pro  hodnocenf  účinnosti;

b) podklad  s informacei'ni  k monitorovacfm  činnostem,  s údaji  ve formě,  jaké  bude  předávána  v rámci

povinné  národnf  zprávy;

c) prezentace  použité  při  propagaci  monitorovacích  aktivit  běhei'n  online  jednání  4. Konference  smluvních

stran  Minamatské  úmluvy  o rtuti;

d) souhrnná  informace  pro  Radu  Národního  centra  pro  toxické  látky  o plnění  úkolu.

Výstup  bude  předán  v tištěné  podobě  ve 3 vyhotoveních  a v elektronické  podobě  ve formátu  .pdf  na disku

USB.
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