
Evidenči'ií  číslo  přidělené  z Ce+itrální  evidence  sinluv:  210162

Česká repubíika -  Ministerstvo životi'iíiio lirostředí

Photon  Water  Technology  s. r. o.

SMLOUVA  O IÍLO

Kuřívody  -  paspoitizace  vrtů  a inonitoring  podzeinní  vody  na íokalitě  po SA  v roce  2021



Evidenči-iI  Číslo  př'ídělené  z Centrálnf  evidence  si'nluv:  210162

TATO  SMLOUVA  O DÍLO  (dále jen,,Smlouva")  je uzavřena ve smyslu ustanovení Ei2586 a
č. 89/2012  sb., občanský  zákoník,  ve zněrí  pozdějšfcli  předpisů  (dále jen,,Občanský  zákoník"),

MEZI

Českou  republikou  -  Ministerstvem  životního  prostředí
sídlo:  Vršovická  1442/65,  íOO lO Praha  lO
zastoyipenou:  Ing.  Karlein  B]állOLí,  CSc.,  ředitelein  odboiau  eiwironmentálnícli  rizik

a ekologiclicl'i  škod
IČO: 00164801
bankovní  spojenf:  ČNB P+'aha 1
čísloťičtu:  7628001/07l0
zástupce  pro  věcná  jediiáíií:  Tng. Hana  DVOřákOVá

A

DÁLE  JEN,,Objednatel"

'NA  STRANĚ  JEDNÉ.

Photon  Water  Technology  s. r. o.
sídlo:  Generála  Svobody  25/108,  Liberec  XXrI  -  Staré  Pavlovice,  460  01 Liberec
zastoupenou:  RNDr.  Petrei'n  í(vapilein,  Pl'i.D.,jednatelein
IČO:  04568095
DJČ:  CZ04568095  (je píátceín  DPH)
bai'ikovní  spojenď:  Ui'iiCredit  Bank  a.s.
čísloúčtii:  2ll3845017/2700

zástripce pro věcná jednání:  RNDr. Petr Kval»il, Pli.D.
zapsanou  v obchodnfm  rejstříku  vedei"iéin  I(rajským  soudein  v 'Ústí nad Labein  pod  sp. zn. C 38684

DÁLE  JEN,,Zhotovitel"

NA  STRANĚ,  DRUHÉ,

OBJEDNATEL  A ZHOTOVITEL  SPOLEČNĚ  JEN,,Smluvní  strany"
NEBO  JEDNOTLIVĚ,,Smluvní  strana".

1. PŘEDMÝ,T  SMLOUVY

1.1 Předi'nětem  této  Sinlouvy  je závazek  Zhotovitele  pi-ovést  dílo  spočívající  v pasportizaci  vi-tů (včetně
jejicli  zajištění)  a inonitoringu  podzeinnf  vody  na lokalitě  Kuřívody,  dle požadavků  Objednatele
a za podinínek  stanovenýc]i  dále  v této Smlouvě  (dáie  jen ,,Dílo"),  a to řádně,  bez  vad  a nedodělkči.
Podrobná  specifikace  Díla  je  usíedena  v obcliodní  nabídce  na zakázku,,Kuřívody  -  paspoitizace  vrtů
a inonitoring  podzemi'ií  vody  na lokalitě  po SA  v roce  2021"  ze srpna  2021 zpraco'vané  Zhotovitelem,
jenž  je  soíičástí  nabídky  Zhotovitele.

1.2  Předmětein  této  Smíorivy  je  dále  povinnost  Objednatele  zaplatit  Zliotoviteli  za řádně  a včas  provedené
Dílo  cenu  ve výši  a za podinínek  stanovenýcli  v čl. 3. této  Smlouvy.
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DOBA  A MÍSTO  PLNĚNÍ

2š1'iotovite1 je povinen provést Dflo, tj. dokončit ho a předat Objednateli ne3pozdě3i do 30. 12. 2021.

Zliotovitel  se zavazuje  zaliájit  realizaci  Df1a neprodleně  po nabyt.í  účinnosti  této  Smlouvy.

Místeín  plnění  je sídlo  Objednatele  uvedené  výše  v této  Si'nlouvě,  není-li  rijednáno  jinak.  Zliotovitel

iienf oprávněn měnit místo P]llěl!Í  bez předcJ'iozil:io píseinnélio soulilasri Objednateíe.

CENA  A PLATEBNÍ  PODMÍNKY

Celková  cena  za realizaci  Díla  dle  čl. l. odst.  1. l této  Sin]ouvy  činí  198  030,-  Kě  bez  daně z přidané

liodnoty  (dále  jen,,DPH").  DPH  činí  v soriladu  s aktuáíně  platnori  a účinnori  právrrí  ťipravori  21 %,

tedy  41 586,30  Kě.  Celková  cena  včetně  DPH  tedy  čiíií  239  616,30  Kč  (dále  jen,,Cena").

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

a nepřeía'očitelná.  V  Ceně  jsou  zahrnuty  veškeré  náklady  Zliotovite]e  na realizaci  Dfla,  tedy  zejinéna

veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkoi'iy a další činnosti nutné pro řádiíé  81')111ě1]Í předmětu

této  Smlouvy.

Cenu  je  inožné  změnit  či překročit  porize  v případě  zn'iěny  příslušných  právních  předpisťi  upravujícícli

výši  DPH.  V takovéín  připadě  bude  účtována  DPH  ve výši  platné  k da'Ui uskutečněnf  zdanitelného

plnění.

Cena  bude  Zbotoviteli  u]'irazena  bezhotovostníin  převoden'i  v české  měně  íia  zák)adě  jedň'ié  celkové

falctury  (daňového  a účetního  dokíadu)  po řádném  sp!něnf  předmětu  této  Sm]ouvy.  Zhotovitel

je  oprávněn  vystavit  falcturu  do 7 kalendářnícli  dnů po převzetí  a akceptaci  Díla  Objednatelem

v souladu  s čl. 4. této  Smlouvy.  Podinínlcou  pro  vystavení  faktui'v  je řádné  předání  a převzeff  Díla

a zároveň  jelio  vyťičtování;  příloliou  faktury  proto  musí  být  socipis  skutečně  provedenýcli  sIužeb,  prací

apod.  a předávaď  protokol  dle čl. 4. této  Sinlouvy.

Faktura  bude  obsaliovat  náležitostí  daňového  a účetního  dokladu  podle  zákona  č. 563/199]  sb.,

o účetnictvf, ve zněnf pozQišícb předpisů, a zált.ona  č. 235/2004 sb., o dani z přidaiíé  liodnoty,

ve znění  pozdějších  předpisů  (jedná  se přede'vším  o označenf  faktury  a její  čfslo,  identi'fikační  ťidaje

Smluvních  stran,  předinět  Sinlorivy,  bankovní  spojenf,  fakturovanou  částku  bez/včetně  DPH)  a bude

mít  náležitosti  obchodrí  listiny  dle 8, 435 0bčanského  zákoníkri.  Faktura  bude  označena  evidenčním

čfslem  smlouvy  z Centrální  evidence  sinluv  Objednatele  210]62  (viz  také  zál'ilavf  této  Sinlouvy).

Faktura  bude  zaslána  ve 2 vyhotoveních  na adi'esu  Objednatele  ve tvaru:

OEREŠ,  Ministerstvo  životníl'io  prostředí,  Vi'šovická  J442/65,  lOO IO Pralia  10, nebo  v elektronické

podobě  do datové  schránky  Objednatele:  9gsaax4.

Objednatel  je oprávněíi  vrátit  fakturu  do konce  doby  její  splatnosti  zpět  Zliotoviteli,  pokud  bude

obsal'ioyat  nesprá'vi'ié  náležitosti  či íidaje  nebo  pokud  požadované  ná]ežitosti  a údaje  nebude  obsahovat

vůbec.  V  takovéin  případé  nová  doba  splatnosti  počíná  běžet ode  dne  doručení  opravené

nebo  doplněné  faktuiy  Objednateli.  Objednatel  není  v takovém  případě  v prodlení.

Sp]atnost  fiiktury  činí  30 kalendářních  dní  ode dne  jejííio  doručení  Objednateli.  Povinnost  Objednatele

zaplatit  Cenu  je splněna  odepsáiin  přís]ušné  částky  z účtu  Objednatele.  Objednatel  neposkytcije

zálohy.  P1atby  budou  probffiat  výhradně  v Kč  (CZK),  rovněž  vešl<eré  cenové  údaje  na faktuře  tuidou

v této  měně.
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protokol").  Předmětein  předání lxide zeji'néna závěrečná zpráva Zhotovitele  o provedení  Díla.

Předávacf  protokol  bude obsaíiovat  alespoň: označení  předi'iiětu  plněnď (Dílo),  označení  a identifikační

ťidaje Objednatele  a Z)iotovitele,  evidenční  číslo Sinlocivy  přiděleiié  z Centráliií  evidence si'nluv

Objednatele  a datum  jejího  uzavření,  prohlášení  Objednatele,  že DílO  přejíiná,  popř.  nepře.jímá, soupis

provedených  činností,  datuín a místo sepsáiíí,  jinéna  a podpisy  zástupců Objednatele  a Z]iotovitele.

Budou-li  při předárrí Díla zjištěny vady anedodělky,  Objednatel  Dflo  nepřevezine  asoučástí

předávacfho  protokolu  bude soupis zjištěnýcli  vad a nedodělků  s uvedenfin  Ihůtya a způsobu jejich

odstranění.  Po odstranéní  vad a nedoděllďi  uvedených  v předávacírn  protokolu,  vyzve  Zhotovitel

Objednatele  k opětovnét'nu  převzetí  Díla. V takovéin  případě bude sepsán nový  předávací  protokol

(aíialogicky  dle předcliozích  vět tolioto  článku),  který bude podepsán oběi'na  Sm]uvníi'ni  stranami

nebo dodatek  k pčivodníinu  protokolu  podle rozl"iodnutí  Objednatele.

4.2 Poviííností  Zliotovitele  je dodat Dílo bezvadné, tzn. prosté všech vad a nedodě]ků. Povinnost

Z]iotovitele  je splněna  předáním  bezvadnélio  Dí]a,  příp. až odstraněním  vad a nedoděllďi.

PRÁVA  A POVINNOSTI  SMLUVNÍCH  STRAN

Způsob  plnění  Snilouvy.  Zl'iotovitel  je povinen  provést a předat Objedi'iateli  Dílo  svýin  jménem,

na svůj náklad, na vlastní  odpovědnost  a nebezpečí  v ujednaných  termfnecli.  Zhotovitel  je povinen

zpracovat  Dflo v souladu s platt'iýini  právníini  předpisy.  Objediíatel  je 'výlcičnýin  vlasti'iíkein  Díla

a je oprávněn  Dí]o  bez omezem  vyri;ít  pro svoji  potřebu a pro potřebu  svýeh resortníďh  organizacf.

5.2 0dpovědnost  za škodu.  Zhotovitel  odpovfdá  v p!né výši za škody vzniklé  Objednateli  nebo třetíin

osobám v souvislosti  s plněnfin,  nedodrženíin  nebo poi'ušeníin  povinností  vyplývajícícli  z této

Si'nlouvy.  Takové  škody  Líudou řešeny dle p]atných  právnícíi  předpistoi.

5.3 Překážky  na straně  Zhotovitele.  Zliotovitel  je povinen  Objednateli  neprodleně  oznáinit  jakoukoliv

skutečnost,  která by mohla  inít, byt' i částečně, vliv  na schopnost  Zhotovitele  plnit  jeho poviimosti

vyp]ývajíď  z této Smlouvy.  Takovým  oznáinením  však Zhotovitel  není zbaven  povinnosti  nadále  plnit

poviimosti  vyplývající  mri  z této  Smlouvy.

5.4 Použitíí  Díla  Zbotovite1em.  Zhotovitel  se ve stnyslu příslušných  ustanovení  Občanského  zákoníku

zavazuje,  že neužije  žádný z výsledků  jelio  činnosti  vziiiklých  při p]nění této Sinlouvy  ani jakákoliv

data shromážděná  v souvislosti  s plíiěním  této Sinlorivy  k jinýi'n  účelům i-iež ke splnění poviiíností

vyplývajících  z této Smlouvy,  a žádíiý z těcl'ito výsledků  neposkytne  k cižití žádné třetí osobě

bezpředc]iozího  písen'uiého souhlasu Objednatele.  Zliotovitel  se navíc zavazuje po předání Díla

veškerá data poskytnutá  mu Objednateleín  v souvislosti  s touto  Smlouvou  Objednateli  vrátit,

příp. na pokyn  Objednatele  zničit.

5.5 Pokyny  Objednatele.  Zíiotoviteí  iná povinnost  a zavazcije se řídit  se při plnění této Sinlouvy  pokyny

Objednatele.  Povinnost  Zhotovitele  dle ustanovení  fi 2594 odst. 1 0bčanského  zákoníku  ripozoi'nit

Objednatele  na nevhodnost  pokynů  nerrí tíi'nto ustanoveníin  dotčena. Objednatel  na odůvodněné

vyžádái'ií  poskytne  Zhoto'viteli  podklady  nutné pro řádnou realizaci  Díla, a to jak v elektronické

podobě,  tak v tištěné podobě,  polcud bude inft  tyto  k dispozici.

5.6 0cbrana  práv  třet'ch  osob. Zhotoviteí  se při plnění této Si'nlouvy  zavazuje  respektovat  veškeré

obecně závazné právní  předpisy,  zejinéna  se zavazuje,  že se svýin  jednáníin  nedopustí  neka]é  soutěže

a že při plněrrí této Smlouvy  i-iebude zasaíiovat  do práv třetích  osob, ani výsíedek  činnosti  Zliotovitele

nebude zasahovat  nebo jakýn'ikoliv  zpťisobem  porušovat  práva třetíc)i  osob.

5.7 Součínnost. Sínluvní  strany jsou povinny při píi'iění této Sinlouvy vz4jetni'iě spolupracovat,
poskytnout  si vzájeinně  veškerou  součinnost  nezbytně  mitnori  pro pli'iění této Sinlouvy  a vzájemnč)

se informovat  o skutečnostech,  které jsou nebo inoliou být výzi'iainné  pro  plnění této Smlouvy.

Zhotovitel  je dále povinen  umožnit  konti-olu  v místě plnění i kontrolu  všech dokladů  souvisejícícli
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s realizacf Díla, a to zejn'iéna v souladu se zákonen'i č. 320/2001 sb., o finančnf kontrole  ve veřejné

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanči'ií kontrole), ve znění pozdějšícli  předpisů,

zákonei'n  č. 255/20l2  sb., o kontrole (kontrolní řád), ve zněnf pozdějš'ícli předpisťi.  Tyto  povinnosti

trvají  i po ukončení  této  Sinlouvy.

Mlčenlivost.  Zhotovitel  se zavazuje  v prčiběhu  pínění  Si'nlouvy  i pojejíin  ukončení  zac)'iovávat

inlčenlivost  o všecli  skutečnostech,  o lcterýcli  se dozví  od Objednatele  v souvislosti  s plněním  této

Sm]orivy. Tato povinnost inlčeíi]ivosti se vztahrije na všechny zaměstnance a spo1upracoviifk7
Zhotovitele  i po skončení  trvái'ií  této  Smlouvy.

5.9  Kontrola  plnění.  Zhotovitel  je  povinen  Objednateli  umožnit  provést  kontro]u  plnění  d]e  této  Smlouvy

kdykoíi  po  předcliozí  výzvě  Objednatele,  a to po celou  dobu  ttyánť  této  Smlouvy.

5.íO  Zapoětení,  postoupení.  Zhotovitel  není  oprávněn  bez  předcl'iozílio  písemnélio  souhlasu  Objednatele

provádět  jakékoliv  zápočty  svých  pohledávek  vůči  Objednateli  proti  jakýi'nkoliv  pol"iledávkái'n

Objednatele  vůči  Zliotovitelí,  ani postupovat  jakákolív  svoje  práva  a pohledávky  vůči  Objednateli

na  třetí  osoby.

6. PROHLÁŠENÍ  SMLUVNÍCH  STRAN

6.] Z!iotovitel  pro]ilašuje,  že se v plném  rozsahu  seznái'nií  s obsalien'i  a povahou  předmětu  plněi'ií

a že je  zpťisobilý  k řádnéinu  a včasnéi'nu  provedení  Díla  d]e této  Sinlouvy.  Dále  prolilašuje,  že jsou

i'nu znáiny  veškeré  tec]inické,  kvalitativní  a jiné  nezbytné  podmínlcy  potřebné  k bezcl'iybnému  plnění

této  Si'i'ilorivy,  a že disponuje  takovýi'i'ii  kapacitami  a odbornýini  znalostmi,  lcteré  jsou  třeba  k řádnéi'nu

plnění  předmětri  této  Sinlocivy.

6.2  Zhotovitel  bude  zhotovovat  Dflo  podle  svých  odborných  znalostí,  zkušenostf,  praxe.

při  jeho  zhotovování  bude  postupovat  s náležitou  odbornou  péčí,  v souladu  s torito  Smlouvou,  jejfmi

příloliaini  a dle  pokynů  a požadavlďi  Objednatele.

6.3 Zhotovitel  pi'ohlašuje,  že se seznáinil  se všei'ni  podklady,  které  mu  byly  Objednatelein  poskytiuity

ajesi  vědom,  že  í'ieinůže  v piťiběliu  plněnf  předinětu  této  Siníorivy  up]atnit  nároky  na úpravii

smluvnícl'i  podmínek  (zadání),  a zavazuje  se provést  Dílo  dle  předaných  podkladů,  v souladri  s obecně

závaznýi'iii  právníini  předpisy  a pokyny  Objednatele.

6.4  Sinluvní  strany  prohlašrijí,  že předmět  této  Smlouvy  nein plněnfin  neinožným  a že ttito  Si'nlouvri

uzavírajípo  pečlivéi'n  zvážení  všech  možných  důsledků.

6.5 Zhotovitel  pro)'ilašuje,  že není  předlrižen  a t'iení  i'i'ui zi'iárno,  že by  bylo  vůči  něinu  zahájeno  insolvenční

řízení.  Dále  prolilašuje,  že vůči  něinu  není  vydáno  žádné  soudní  rozhodmitf,  či rozhodnutf  správního,

daňového  či jiného  orgánu  nebo  rozhodce  na plnění,  které  by i'nolilo  být  důvodei'n  soudní  exekuce

íia majetek  Zliotovitele,  nebo  í»y mohlo  rmt  jakkoíiv  negativní  vliv  na sc)iopnost  Zliotovitele  splnit

poviiuiosti  vyplývajfď  z této  Smlouvy,  a že takové  řízení  nebylo  včiči  němu  zahájeno.

7. PRÁVA  Z VAD,  SANKCE  A ODSTOUPENÍ  OD  SMLOUVY

7.1 Zhotovitel se zavazrije lioskytnout Objednateli na Díío záruku za jakost v déíce 24 měsíců,
a to počfnaje  dnem  převzetí  Díia  Oíjednatelein  v souladu  s č]. 4. této  Sinlorrsry.

7.2  Vady  Díla,  Ictei'é  se vyslcytnou  v záruční  době,  musí  Objednatel  uplaínit  ri Zhotovitele  bez  zbyteč+'iélio

odkladu  poté,  co je  zjistil  nebo  při  náležité  péči  zjistit  iněl.

7.3  0zi'iáinení  o výskytri  vady  bude  Objednatelem  učiněno  píseinně  a doi-učeno  Zhotoviteli.  V  píseii'iné

oznámení  o výskytu  vady  Objednatel  vadu  popíše  a uvede  požadovaný  zpťisob  odstranění  vady.
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Zliotovitel  je povinen  vadu  Díla  odstranit  nejpozději  do  lO kalendářrích  dnů ode dne doručení
oznámení  Objednate]e,  nebride-li  dol'iodnuto  mezi  Smlrivi'iíini  stranaíni  pfseinně  jinak.

Je-li  vadné  plnění  podstatnýin  porušeníin  této Sm!ouvy,  má Objednatel  právo  na odstraněnf  vady
opravou  nebo  úpravou  I]]a,  na přiiněřenori  slevu  i'iebo  odstoupení  od této  Smlouvy.  Sn'i]uviií  strany
se dohodly,  že za podstatné  porušeíií  této  Sinlouvy  bude  považováno  zejména:

a)  prodlení  Zhotovitele  s provedením  Díla  o více  než 30 kalendářních  dní;

5)  prodlení  Zhotovitele  s odstraněníi'n  vad/nedodělků  zjištěiiých  při předání  Díla  (viz  čl. 4. odst.
4.1 této  Sinlouvy)  o dobri  delší  než 14 kalendářmch  dní;

c)  prodlení  Zliotovitele  s odstraněním  záručnícli  vad (viz  odst.  7.3 tohoto  článku)  o dobu  delší
než 14 kalendářních  dní;

d)  jestliže  Zl'iotovite]  ujístil  Objednatele,  žeDilo  má určité  vlastnosti,  zeji'iiéna  vlastnosti

Objednatelem  'vymíněné,  anebo ženemá  žádné vady,  a toto  ujištěrn  se následně  ukáže
nepravdivým.

7.5 Zhotovitel  je  poyinen  provádět  Dílo  v souladu  s touto  Sinlouvou,  požadavky  Objediíatele  a v souladu

s obecně  závaznými  právnfmi  předpisy.  Jestliže  Zliotovitel  tyto  povinnosti  vypíývající  z této  Sinlouvy
poruší  a nezjedná  nápravii  ani v dodatečné  přii'něřené  l!iť'itě,  jedná  se o podstatné  poi'ušení  této
Smlouvy  ze strany  Zhotovitele  a Objednatel  ll]á právo  od této  Sinlouvy  okainžitě  odstoupit.

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

a)  nabfzel,  dával,  přijíinal  nebo  zprostředkovával  rirčité  l'iodnoty  s c{lem  ovlivnit  chování

nebojednánf  koliokoliv,  at' již  státního  ťiředníka  nebo někohojiného,  přímo  nebo nepříirio,
při  uzavírání  nebo  při provádění  Smíouvy;  nebo

b) zlcreslovaljakéko1ivskritečnostizaúčeIemov]ivněníuzavíráníneboprováděnfSmlouvykeškodě

Objednatele,  včetně  užití  podvodných  praktik  k potlačení  a snížení  výhod  volné  a otevřené
soutěŽe.

7.8  0dstoupení  od téio  Smlouvy  ímisí  být  učiněi'io  V píseinné  forn'iě  a doručeno  Zhotoviteli.  Odstoripeníin
se závazek  založený  touto  Smlouvou  zrušuje  od počátlcu  a Sinluvní  strany  se vypořádají  podle
příslušnýcli  ristaiioverí  Občanskélio  zákoníku  o bezdůvodnéi'n  oboíiacenf.  Účinlcy  odstoupení  od této
Sinlouvy  nastávají  okainžikem  doručení  píseinnélio  oznáinení  o odstoupení  od této  Si'nlouvy

Zhotoviteli.  Odstoupet'í  od této Smlouvy  se íiedotýká  práva  na zap]acení  sinlivrí  pokuty  a ťiroku

z prod1en5 pokud již  dospě!, práva  na nálii-adu  škody ani ujednání,  které  iná  vzhledein  ke své povaze
zavazovat  Sinluvní  strany  i po odstoupení  od této Sinlouvy,  tj. zejinéna  ani ujednání  o zpťisobu  řešení
sporů  a volbě  práva.  Obdobné  platí  i pro  přeďčasi'ié  ukončení  této  Smlorivy  jiným  způsobem.

7.9  V pMpadě  prodlenf  s ťihradou  faktuiy  je  Zliotovitel  oprávněn  požadovat  po Objednateli  úhradu  ťiroku
z prodlení  z d]užné  částky  ve výši  stanovené  příslušnými  právními  předpisy.

7. lO V případě  prodlení  Zliotovitele  s provedením  a předáním  dokončeného  Díla  v dohodnutéin  termfnu

(viz  čl. 2. odst. 2.1  této  Sinlouvy),  a/nebo  v případě  prodlení  Zliotovitele  s odstraněníin  vad
a nedodělků  zjištěnýcli  při  předáaí  a převzetí  Díla  (viz  čl. 4. odst.  4. I této  Smlorivy),  a/nebo  v případě

prodlení  Zhotovitele  s odstraněníi'ii  vad 17 zái'uční  době d]e odst. 7.3 tohoto  článku,  je Z)iotovitel

povinen  zaplatit  Objednateli  sinluvní  pokutu  ve výši  O,5 % z Ceny  za kaMý  i započatý  den prodlení.

7.11  V případě  porušení  poviímostí  Zhotovitele  vyplývaj  ícícli  z čl. 5. (vyjma  odst.  5.8)  a čí. 6. této  Smlorivy

je  Zhotovitel  povinen  zaplatit  Objedi'iateli  smluvní  pokutu  ve výši  O,5 % z Ceny  za kaMý  takový
případ.

7.12  Vpřípadě  porušení  povinností  dle čl. 5. odst. 5.8 této  Siníorivy  i'ná Objednatel  právo  ťičtovat

Zhotoviteli  smluvnf  pokutu  ve výši  lO OOO,- Kč  za každýjednotlivý  případ  porušení  povinnosti.
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Smíuvní pokuty jsou sli]atné  do 30 kalendářníc]i dní ode dne doručení výzsry  k jejic)i  zaplacei'ií

Z]"iotovite]i.  Zaplacením  jakékoliv  sinluvní  pokuty  d]e  této  Smlorivy  není  dotčena  poyínnost

Zhotovitele  naliradit  ťijinu  vzniklou  Objednateli  poi'ušeníin  siníuvní  poyinnosti,  ktei-é se sinluvní

pokuta  týká.  Ob.jednatel  je  oprávněn  požadovat  náhradu  škody  v plné  výši  bez oliledu  na rijednanou

smluvní  pokutu.

TRV  ÁNÍ  SMLOUVY

8. l Tato  Smlouva  se uzavírá  na dobu  určitou,  a to do splnění  všecli  povinnostf  vyplývajícícli  ztéto

Sin]orivy.

8.2 Před uplynutím  doby  dle odst.  8.1 tolioto  článku  ]ze tuto Sn'ilouvu  ulcončit  na základě  vzájeinné

písemné  doliody  obou  Sin]uvnfcli  stran,  píseinnou  výpovědí  Si'iilouvy  ze strany  Objednateíe  dle odst.

8.3 tohoto  článku  či ze strany  Zhotovitele  dle odst. 8.4 to]ioto  článkri  nebo  odstoupeníin  od této

Sinlouvy  dle čl. 7. odst. 7.4, 7.5 a 7.6 této  Smlouvy,  a dáJe v souladu  s přís]ušnými  ustanoveními

Občanskélio  zákonfku.

8.3  0bjednatel  je oprávněn  vypovědět  tuto  Smlouvu  kdykoliv,  a to i bez udání  dčivodu.  Výpověd'  této

Si'nlouvy  inusí  být  Objednatelein  učiněna  písemně  a doručena  Zhotoviteli,  přičemž  výpovědní  doba

v délce  20 pracovnícli  dnů počíná  běžet  dnem následujícíin  po dni doničení  píseinné  výpovědi

Zhotoviteli.

8.4 Z]iotovitel  je oprávněn  vypovědět  tuto  Sinlouvu  kdykoli  vjejíi'n  průběliu,  pokud  nerrí scíiopen  plnit

své povinnosti  z dťivodu na straně Objednatele (např. neposkytnutí  součinnosti Objednateíe, nelilnění
povinností  Objednatele).  Výpovědnf  doba  bude  v takovéi'n  případě  činit  20 pracovních  dnů  a počne

běžet  dnem  následujícím  po dni doručení  píseinné  výpovědi  Objednateli.

8.5  V případě  předčasnéí'io  ukončení  této Smlorivy  doliodou,  výpovědí  či odstoupenítn  jsou  Sinluvrrí

strany  povinny  provést  vypořádání  vzájemných  práv  a povinností  v souladu  s přísluši'iými  právními

předpisy.

9. ZÁVĚREČNÁ  UST  ANOVENÍ

9.1 Tato  Smlouva  a práva  a povinnosti  z nf vyplývající  se řídí  právníi'n  řádem  České  i'epribliky.  Práva

a povii'mosti  Si'nluviiícb  stran,  pokud  nejsou  ripraveny  touto  Sinlouvou,  se řídí  Občanským  zákoníkem

a předpisy  souvisejícími.

9.2 Veškeré  případné  spoi'y  vznik]é  inezi Sm]uvnfini  stranai'ni  i'ia zák]adě  nebo  v souvislosti  s touto

Sinlouvou  budoci  priinárně  řešeny  jednánfin  Sin]uvních  stran.  V případě,  že tyto  spoiy  nebudou

v přiměřené  době  vyřešeny,  budou  k jejicli  projednání  a roz)iodiuití  přískišné  obecné  soudy  České

repubíiky.

9.3  Zhotovite]  bezvýhradně  soulilasí  se zveřejněním  své identifikace  a plného  znění  této  Smlouvy,  včetně

Ceny  v souladri  s příslušnýini  právníini  předpisy.

9.4  Tato  Si'i"ilouva  může  být  i'iiěněna  nebo  doplňována  pouze  forinou  písemných  vzestupně  číslovaných

dodatlďi  podepsanýcl'i  oběn'ia  Smluvnííni  strai'ian'ii.  Ke  zíněnáin  či dopli'iěi'ií  neprovedeným  píseini'iou

foi-mou  se nepřihlíží.

9.5 V případě,  že některé  ustanovenf  této  Si'níouvy  je  nebo  se stane  v budoucnu  neplatnýin,  neúčinnýí'n

či nevymahatelným  nebo  bude-li  takovýin  s)iledáno  přísLušnýtn  orgái'ieín,  zťistávají  ostatní  ustanovení

této Sinlorivy  v platnosti  a účini'iosti,  pokud  z povaby  takového  ustanovení  nebo zjeho  obsahu

anebo  z okolností,  za nicl'iž  byla  tato  Si'nlouva  uzavřena,  nevyp]ývá.  že jej nelze  oddělit  od ostatní]io

obsahu  této  Sinlouvy.  Sinluvnf  sti'any  se zava;'iijí  bezodkladně  nahradit  neplatné,  nei:ičinné
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nebo  nevyinaíiate]né  ustanovenf  této  Smlouvy  ustanoveníin  jinýin,  které  svýi'n  obsahein  a sinyslein

odpovídá  nejlépe  ustanovení  pťivodrímu  a této  Sinlouvě  jako  celku.

9.6  Smluvnť  strany  na sebe přebírají  nebezpečf  změny  okolnostf  v souvislosti  s právy  a povinnostmi

smluvních  stran vzniklými  na základě  této Si'iílouvy.  Sinluvní  strany  vylučují  uplatněnf  ustanovení

F3 1765 odst. ], fi 1766 a Fg 2620 0bčanského zákoníku na svčij smluvní vztah zaíožený touto Smlouvou.

9.7 Tato  Smlouva  nabývá  platnosti  dnein  jejílío  podpisu  oběina  Si'nluvníini  stranami  a účinnosti  di'iein

jejflio  uveřejnění  vInforinačníin  systéinu  Registr  smluv  (dále  jen,,ISRS")  za podmínek  staí'iovených

zákonein  č. 340/2015  sb., o zvláštních  podmínkácli  účinnosti  nělcterýcl'i  sm]uv,  riveřejňování  těclito

sinluv  a o registru  si'nluv  (ZákOll  O registru  sinluv),  ve znění  pozdějšícli  předpisů.  Sinluvní  strany

bezvýl'iradně  souh]así  s uveřejněním  Sin]ouvy  v plném  zněnf  včetně  Ceny  a veškeiých  metadat.

Uveřejnění  Sinlouvy  v ISRS  provede  Objednatel.

9.8  Tato  Si'nlouva  je sepsána  ve 4 vyliotoveních,  každé  s platností  originálu,  z nicl'iž  2 vyhotovení

si poíiecliá  Objednatel  a 2 vyliotoveníobdi'žf  Zliotovitel.

9.9  Smluvní  strany  prohlašují,  že tato  Sinlouva  vyjadřuje  jejich  svobodnou,  vážnou,  urěitou

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

souhlasí,  což  stvrzujívlastnoručními  podpisy.

OBJEDNATEL

V Praze,  diíe  .. !/..'../.'?.!, #.9.!..'..

Ceská  republika  -  Ministerstvo  životního

prostředf

Ing.  Karel  Bláha,  CSc.

ředitel  odboru  environmentálnícíi  rizik

a ekologickýcli  škod

ROSTŘEDÍ

ZHOTOVITEL

V Praze,  dne......2.!..-.Q'..-..2[]:.'!....

Photoxi  Water  Technology  s. r. o.

RNDr.  Petr  Kvapil,  Ph.D.

jednate]


