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TATO  SMOUVA  O ZPRACOVÁNÍ  POSUDKU  (dále  jen  ,,Smlouva")  je uzavřena  ve smyslu

ustanovení % 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 sb., občanský zákonfk, ve znění pozdějších předpisů

(dále  jen,,Občanský  zákoník")

MEZI

Českou  republikou  -  Ministerstvo  životního  prostředí

sídlo:  Vršovická  1442/65,  100 10 Praha  10

zastoupenou:  h'ig. Hubertem  Bošinou,  ředitelei'n  odboni  výkonu  státní  správy  III

IČO:  00164801

bankovnf  spojenf:  ČNB  Praha 1

čísloúčtu:  000000-7628001/0710

zástupce  pro  věcná  jednání:  Ing.  Hubert  Bošina

DÁLE  JEN,,Objednatel':

NA  STRANÉ  JEDNÉ

A

Středisko  odpadů  Mníšek  s.r.o.

sídlo:  Pražská  900,  252 10 Mníšek  pod  Brdy

zastoupenou:  Ing.  Josefem  Tomáškem,  CSc.,  jednatelen'i  společnosti

IČO:  46349316

DIČ:  CZ46349316  (jeplátcemDPH)

bankovní  spojení:  Česká  spořitelna  a.s.

čísloúčtu:  530565359/0800

zapsanou  v obchodním  rejstříku  vedeném  u Městského  soudu  v Praze,  sp. zn. C 10755

DÁLE  JEN,,Zpracovatel  posudku"

NA  STRANĚ  DRťJHÉ

OBJEDNATEL  A ZPRACOVATEL  POSUDKU  SPOLEČNĚ  JEN,,Smluvní  strany"

NEBO  JEDNOTLIVE.,,Smluvní  strana".

l. ZPRACOV  ATEL  POSUDKU

1.l. Za Zpracovatele  posudku  je osobou  oprávněnou  podle  e) 19 odst. l zákona  č. 100/2001  sb.,

o posuzování  vlivů  na životní  prostředf  a o změně  nékterýcb  souvisejících  zákonů  (zákon

o posuzovánf  vlivů  na životni  prostředí),  ve znění  pozdějších  předpisů  (dálejen,,Zákon")

Ing. Josef  Tomášek,  CSc.,  který  je  držitelem  autorizace  v oblasti  posuzování  vlivů  na životní

prostředí (dále jen,,Autorizace")  udělené  mu Ministerstvem  životního  prostředí  (dále  jen

,,MŽP") č. j. 31547/5291/OPVŽP/02,  jejíž  platnost  byla  naposledy  prodloužena  dne  28. 06.

2016 rozhodnutím MŽP o prodloužení Autorizace č. j. 37351/ENV/16  dle F3 19 odst. 7

Zákona. Zpracovatel posudku  se zavazuje  zajistit,  aby osoba oprávněná,  která  je uvedena
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vtomto  ustanovení,  plnila  veškeré  povinnosti  a závazky  vyplývajícf  pro  Zpracovatele
posudku  z této  Smlouvy.

2. PŘEDMF'T  SMLOUVY

2. 1. V  souladu  s podininkan'ii  upravenými  dále  v této  Smlouvě  iná  Zpracovatel  posudku  povinnost
zpracovat  posudek  o vlivech  záiněru,,Modernizace  tratě  Horažd'ovice  předm.  (mimo)  -
Plzeň  Koterov  (mimo)"  na  životní  prostředf  (dále  jen  ,,Posudek"),  jehož  součástí,
resp.  náležitostí  bude  (v  souladu  s přílohou  č. 5 k Zákonu)  rovněž  návrh  závazného
stanoviska k posouzerff vlivů  provedei'if  záměni na životní  prostředí pro účely uvedené v el 9a
Zákoiia.  Objednatel  má povinnost  zaplatit  Zpracovateli  posudku  odměnu  a úlu'adu  náUadů
za podi"i'únek  upravených  dále  v této  Smlouvě.

2.2.  Zpracovatel  posudlai  je  povinen  zpracovat  Posudek  v souladu  s íg 9 Zákona  a touto  Sin]ouvou
uzavřenou  v písemné  formě,  a to na základě  předané  dokumentace  dle  e) 8 Zákona  a vyjádření
k ní podaných,  se zohledněním  závěrů  z veřejného  projednání  podle  e) 17 Zákona,  bylo-li
konáno.  Náležitosti  Posudku  jsou  uvedeny  v příloze  č. 5 k Zákonu.  Zpracovatel  posudku
je  dále  povinen  účastnit  se veřejného  projednáni  k záměru  specifikovanému  v odst.  2.1.
tohoto článku, je-li  jeho konání nařízeno podle 6 17 odst. 1 Zákoi'ia.

3. TERMÍNY  PLNĚNÍ  A ZPŮSOB  PŘEDÁNÍ

3. 1. Zpracovatel  posudku  se zavazuje  zpracovat  a předložit  Posudek  do 60 dnů  ode  dne,  kdy  byla
Zpracovateli  posudlai  doručena  veškerá  relevantni  dokumentace  včetně  všech  obdržených
vyjádřerff  k ní. V případě  wácení  dokumentace  k přepracování  nebo  doplnění  oznamovateli
se Zpracovatel  posudku  zavazuje  zpracovat  a předat  Posudek  do 60 dnů  ode  dne,  kdy  byla
Zpracovateli  posudku  doručena  přepracovaná  nebo  doplněná  dokumentace  včetně  všecli
obdržených  vyjádření  k ní.

3.2.  Lhůta  pro  zpracování  a předložení  Posudku  dle  odst. 3.1.  tohoto  článku  může  být
v odůvodněných,  zejména  složitých  pMpadech  prodloužena,  nejdéle  však  o dalších  20 dnů,
atonazákladě  předchozího  písemného  souhlasu  Objednatele.  Zpracovatel  posudku
je  povinen  o prodloužení  lhůty  Objednatele  piseinně  požádat  nejméně  10 kalendářních  dnů
před  uplynutím  lhůty  pro  zpracování  a předloženi  Posudku  spolu  s uvedením  důvodu  této
žádosti.

3.3. Posudek bude v souladu s fi 9 odst. 7 Zákona zaslán Objednateli, pMpadně předán kontaktní
osobě  Objednatele  uvedené  výše  v této  Sn'ilouvě  u identifikace  Smluvnich  stran  v písemné
podobě  v 1 vyhotovení  a dále  1x v elektronické  podobě.  Místem  doručení/předání  je  sídlo
Objednatele  uvedené  výše  v této  Smlouvě,  nei'ií-li  mezi  Smluvními  stranaini  dohodnuto
písemně  jinak.

3.4.  V  případě  vráceni  Posudku  Objednatelem  dle íg 9 odst.  7 Zákona  je  Zpracovatel  posudku
povinen  Posudek  doplnit  nebo  přepracovat  podle  požadavků  Objednatele  uvedených
při  vrácení  Posudku,  a to ve lhůtě,  kterou  Objednatel  při  vrácení  Posudku  stanoví  v souladu
s E19 odst. 7 Zákona.
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3.5. Osoba oprávněná za Zpracovatele posudku, jakožto držitelka  Autorizace,  3e povinna

zpracovávat  Posudek  odL»orně, objektivně  a v  plnémrozsahu,  s dodržením  náležitostí

stanovených  v příloze  č. 5 k Zákonu.

ODMĚNA  ZA  PLNĚNÍ,  ťTHRADA  NÁKI,ADŮ

4.1.  Objednatel  se zavazuje  zaplatit  Zpracovateli  posudku  odměnu  za zpracování  Posudku

staíiovenou  vtéto  Smlouvě  snfženou  o pMpadné  finančrff  sankce  (smluvní  pokuty)

vyplývající  z této  Smlouvy  (ve  smyslu  ust. Fj 18 odst.  3 Zákona),  a to podle  stupně  odboniosti

potřebného  ke zpracovánf  Posudku  a podle  množství  účelně  vykonané  práce.

4.2.  Zpracovatel  posudku  má dále  právo  na úhradu  nákladů,  které  účelně  vynaložil  v souvislosti

se zpracováním  Posudku,  včetně  nákladů  na odměnu  jiných  odboniíků  přizvaných  podle  q 9

odst.  4 Zákona.  Pokud  v průběhu  zpracování  Posudku  uzná  Zpracovatel  posudku  za účelné

vyžádat  si stanoviska  dalších  přizvaných  odborníků,  kteří  nejsou  uvedeni  vrozpočtu

(viz  dále),  může  tak  učinit  pouze  po předchozím  písemném  souhlasu  Objednatele.

4.3.  Finanční  částka  (odměna  a úhrada  náUadů)  za zpracování  Posudku  je  stanovena  ve výši  64

OOO,- Kč  (dále  jen  ,,Odměna")  bez daně z přidané  hodnoty  (dále  jen  ,,DPH").  DPH  činí

v souladu  s aktuáW  platnou  a účinnou  právni  úpravou  21 %, tedy  13 440,-  Kč,  a finanční

částka  včetně  DPH  tedy  činí  77 440,-  Kč.  Nedílnou  součástí  této Smlouvy  je  rozpočet

(viz  Přfloha  č. 1 této  Smlouvy),  který  obsahuje  počet  odpracovaných  hodin,  výši  hodinové

sazby  vzhledem  k náročnosti  a stupni  odborných  znalostí  ve vazbě  na jednotlivé  úkony

a specifikaci  dalších nákladů  spo3ených s vypracovánim  Posudku.

4.4. Dojde-li k vrácení dokumentace k přepracování  nebo  doplnéní  podle  6 8 odst.  5 Zákona

(jakje  uvedeno  dále), má Zpracovatel  posudku  nárok  na  poiněniou  část  Odměny,

která  odpovídá  rozsahu  zpracování  Posudku,  resp.  rozsahu  provedených  úkonů  směřujících

ke zpracování  Posudku  (včetně  odůvodnění  doporučení  vrácení  dokumentace  k přepracovárff

nebo  doplnění),  nejvýše  však  v rozsahu  30 % sjednané  Odměny,  anaúhradu  skutečně

vynaloženýcb  nákladů  spojených  s vrácením  dokumentace  oznamovateli  (viz  Ej3 písm.  k)

Zákona)  kpřepracování  nebo  doplnění,  shledal-li  Zpracovatel  posudku  nedostatky

vdokumentaci  a na  záUadě  toho  doporučil  vrácení  dokuinentace  kpřepracovárff

nebodoplnění.  Zpracovatel  posudku  je povinen  předložit  Objednateli  kodsouhlaserff

vyúčtování  k Zpracovatelem  posudku  vypočtené  výši  poměrné  částí  Odměny  a skutečně

vynaloženýcb  nákladů  spojených  s vrácením  dokumentace  oznainovateIi  dle první  věty

tohoto  odstavce.

4.5. Odměna dle odst. 4.3. tohoto článku zahrnuje veškeré náklady Zpracovatele  posudku

souvisejícf  s plněním předmětu této Smlouvy. Od Odměny  bude odečtena poměrná  část

Odměny a úhrada skutečně vynaložených  nákladů spojených svrácením  dokui'nentace

oznamovateli kpřepracování,  polcud byla  Zpracovateli  posudku  vyplacena  dleodst.

4.4. tohoto  článku.

4.6. V případě, že v době, kdy bude předmět Smlouvy  plněn, popř. dokončen,  sazba  DPH bude

zákonem č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty,  ve znění pozdějších  předpisů,  zvýšena

4



Evidenční číslo  přidělené  z Centrálni  evidence  smluv:  210190

nebo  snížena,  je  povinnostf  Zpracovatele  posudku  účtovat  k Odměně  DPH  podle  aktuálního
znění  příslušného  právního  předpisu.

PLATEBNÍ  PODMÍNKY  A FAKTURACE

5.1.  Bude-li  mít  Zpracovatel  posudku  nárok  na poměrnou  část Odměny  a úhradu  skutečně
vynaložených  nákladů  spojených  s wácením  dokumentace  oznamovateli  k přepracovái'ff
dlečl.  4. odst. 4.4. této  Sinlouvy,  bude poméníá  část Odměny  a úhrada  skutečně
vynaložených  nákladů  spojenýcli  s vrácením  dolaimentace  oznamovateli  k přepracování
Zpracovateli  posudku  uhrazena  na základě  dílčí  faktury,  ktei-ori  je Zpracovatel  posudku
oprávněn  vystavit  do 10 kalendářnfch  dnů od předání  odůvodněného  doporučení  wácení
dokumentace  k přepracování  nebo  dopln%  oznamovateli.

5.2.  Odměna  bude  Zpracovateli  posudku  uhrazena  na základě  faktury  (vpřípadě,  že bude
vystavena  dílči  faktura  dle odst. 5.1. tohoto  článku,  bude  faktura  vystavená  dle tohoto
odstavce  označena  jako,,konečná  faktura"),  kterou  je  Zpracovatel  posudku  oprávněn  vystavit
do 10 kalendářních  dnů  po předání  a převzetí  Posudku  Objednatelem  v souladu  s čl. 3. odst.
3.3.  této  Smlouvy.  Bude-li  Posudek  Objednatelem  vrácen  Zpracovateli  posudku  k doplnění
nebo  přepracování  v souladu  s čl. 3. odst.  3.4. této  Smlouvy,  vystaví  Zpracovatel  posudkii
fakturu/konečnou  fakturu  do  10  kalendářních  dnů  po  předání  doplněného
nebo  přepracovaného  Posudku  Objednateli.  Od částky  uvedené  v konečné  faktuře  bude
odečtena  dílčí  platba,  byla-li  Zpracovateli  posudku  poskytnuta  dle  odst.  5. 1. tohoto  článku.

5.3.  Přílohou  faktuiy  bude  vždy  výkaz  skutečně  odpracovaných  hodin,  výše  hodinové  sazby
vzhledem  k náročnosti  a stupni  odborných  znalostí  ve vazbě  na jednotlivé  úkony  a rozpis
skutečných  nákladů,  které  byly  účelně  vynaloženy  v souvislosti  se zpracováníin  Posudku
včetně  nákladů  na odměnu  přizvaných  odborníků.  Příloha  faktury  bude  odsouhlasena
Objednatelem.

5.4.  Je-li  Zpracovatel  posudlai  plátcein  DPH,  bude  každá  faktura  obsahovat  náležitosti  daňového
a účetnffio  dokladu  podle  zákona  č. 563/1  991 sb., o účetnictví,  ve  znění  pozdějších  předpisů,
a zákona  č. 235/2004  sb., o dani  z přidané  hodnoty,  ve znění  pozdějších  předpisů.  Není-li
Zpracovatel  posudku  plátcem  DPH,  bude každá  faktura  obsahovat  náležitosti  účetního
dokladu  podle  zákona  č. 563/1991  sb., o účetnictví,  ve znění  pozdějších  předpisů.  Každá
faktura  bude  zejména  obsahovat  tyto  náležitosti:  označení  faktury  a její  číslo,  identifikační
údaje  Smluvních  stran,  předinět  Smlouvy,  bai'ikovní  spojení,  fakturovanou  částku  bez  DPH)
a bude  rnít  náležitosti  obchodni  listiny  dle  Fg 435 0bčanského  zákoníku.  Faktura  bude  vždy
označena  evidenčním  číslem  Smlouvy  přiděleným  z Centrální  evidence  smluv  Objednatele:
210190  (viz  také  záhlaví  této  Smlouvy).

5.5.  Faktury  vystavené  Zpracovatelem  posudku  dle  této  Sinlouvy  jsou  splatné  do 21 kalendářních
dnů  ode  dne  jejich  doručení  Objednateli.  Fakturované  částky  budou  vždy  hrazeny
bezhotovostním  převodem  včeské  měně  na  účet  Zpracovatele  posudku  uvedený
na fakturách.  Povinnost  Objednatele  zaplatit  včas fakturované  částky  (snížené  o případné
finanční  sankce,  resp.  smluvní  pokuty  dle čl. 6. odst.  6.2. této Smlouvy)  je  splněna  vždy
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odepsáním  pr'íslušné  částky  z účtu  Objednatele.  Objednatel  neposkytuje  zálohy.  Platby  budou

probíhat  výhi'adně  v Kč  (CZK),  rovněž  veškeré  cenové  údaje  na fakturách  budou  v této  měně.

5.6.  Objednatel  je  oprávněn  vrátit  jakoukoli  fakturu  do  konce  doby  její  splatnosti  zpět

Zpracovateli  posudku,  pokud  bude  obsahovat  nesprávné  nebo  neúplné  náležitosti  či údaje

anebo  pokud  požadované  náležitosti  a údaje  nebude  obsahovat  vůbec.  Od doručení  opravené

nebo  doplněné  faktury  Objednateli  počíná  běžet  nová  Ihůta  její  splatností.  Objednatel  není

v takovém  případě  v prodlení.

5.7.  Zpracovatel  posudku  není oprávněn  bez předchozího  písemného  souhlasu  Objednatele

provádět  jakékoliv  zápočty  svých  pomedávek  vůči  Objednateli  protí  jakýrnkoliv

pohledávkám  Objednatele  vůči  Zpracovateli  posudku.  Zpracovatel  posudku  nerff  oprávněn

postoupit  pohledávku  nebo  jejíčást  vůči  Objednateli  na třetí  osoby.

ť7ROK  Z PRODLENÍ,  SMLUVNÍ  POKUTY,  A ODSTOUPENÍ  OD SMLOUVY

6.1.  Bude-li  Objednatel  vprodlení  se zaplacei'iím  jakékoli  faktury  podle  čl. 5. odst.  5.5. této

Smlouvy,  vzniká  Zpracovateli  posudku  nárok  na úhradu  úroků  z prodlení  z fakturované

částky  za každý  i započatý  den  prodlení.  Výše  úroku  z prodlerff  se bude  řídít  příslušnými

právními  předpisy.

6.2.  Nepředloží-li  Zpracovatel  posudku  Objednateli  Posudek  ve lhůtě  dle čl. 3. odst.  3.1.,

příp.  odst.  3.2. a/nebo  dle odst.  3.4. této  Smlouvy  a neučiní-li  tak ani v dodatečné  Ihůtě

stanovené mu Objednatelem v délce 15 dní podle F4 9 odst. 8 Zákona, sníží Objednatel částku

(včetně  DPH,  je-li  Zpracovatel  posudku  jejím  plátcem)  uvedenou  ve faktuře/konečné  faktuře

vystavené  Zpracovatelem  posudku  o smluvrff  pokuty  vypočtené  dle  níže  uvedeného  a vystaví

ZpracovateIi posudku tzv. ,,vydanou fakturu':  na základě které budou částky vzá3einně

započteny.  Smluvní  pokuta  za 1. až 30. den  prodlení  činí  50,-  Kč  za každý  i započatý  den

prodlení.  Sn'iIluvní  pokuta  za 31. až 90. den  prodlení  činí  O,] % z Odměny  dle  čl. 4. odst.  4.3.

této Smlouvy  za každý  i započatý  den prodlení.  Smluvní  pokuta  za 91. a každý  dalši

i započatý  den  prodlení  činď 0,2  o/o z Odměny  dle  čl.  4. odst.  4.3.  této  Smlouvy.

6.3.  Snížením  Odměny,  resp.  její  zbývající  části  (byla-li  vyplacena  poměrná  část Odměny)

s ohledein  na předchozí  ustanovenf  této Smlouvy,  není  dotčen  nárok  Objednatele  na náhradu

újmy,  a to v její  plné  výši.

6.4.  V případě  odstoupenf  oznamovatele  od procesu  posuzování  vIivů  záměm  na životnf  prostředí

nebo v přípactě ukončení posuzovárff záměru z jakéhokoliv  jiného důvodu (viz např. Ffi 8 odst.

5 věta  posledni  Zákona)  uhradf  Objednatel  Zpracovateli  posudku  ve'skeré  skutečně  provedené

práce  a účelně  vynaložené  náklady  na srypracování  Posudku,  a to v souladu  s odst.  6.5.  tohoto

článku.

6.5.  Objednatel  je oprávněn  od této Smlouvy  odstoupít,  pokud  nastane  skutečnost  uvedená

v odst.  6.4.  tohoto  článku,  tedy  odstoupí-li  oznamovatel  od  procesu  posuzování  v]ivů  záméru

na životnf  prostředí  nebo  bude-li  tento  ukončen  z jiného  důvodu.  Smlouva  zaniká  dnei'ii,

kdy  je odstouperff  od Smlouvy  doručeno  Zpracovateli  posudku,  s účinky  k tomuto  dni

(ex  nunc).  V takovém  přípaďě  uhradí  Objednatel  Zpracovateli  posudlai  skutečně  provedené
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práce  a účelně  vynaložené  náklady  na vypracovánf  Posudku  do dxie právnícli  účinků
odstoupení  od této  Smlouvy,  a to na základě  vyúčtování  vystaveného  Zpracovatelem
posudku,  které  bude  n'iít  náležitosti  analogicky  dle  čl. 5. odst.  5.3. této  Smlouvy.

6.6.  Objednatel  je  oprávněn  od této  Smlouvy  odstoupit  také  v případě,  požaduje-li  Zpracovatel
posudku  zvýšení  Odměny  uvedené  v čl. 4. odst.  4.3.  této  Sinlouvy  o více  než 10 %. Zvýšení
Odměny  uvedené  včl.  4 odst.  4.3 této Smlouvy  je možné  výhradně  formou  písen'iného
dodatku  k této  Smlouvě.

6.7.  Objednatel  je  oprávněn  od  této  Smlouvy  odstoupit  také  v případě  podstatného  porušeni  této
Smlouvy  Zpracovatelem  posudku,  když  za podstatné  porušení  této Smlouvy  se pova:žuje
nepředánď  Posudku  Objednateli  ve lhůtě  dle  čl. 3. odst.  3.1.,  popř.  odst.  3.2. anebo  odst.  3.4.
této  Smlouvy.

6.8,  Objednatel  je dále oprávněn  odstoupit  od této Smlouvy,  jestliže  zjistí,  že Zpracovatel
posudku:

a)  nabízel,  dával,  přijímal  nebo  zprostředkovával  určité  hodnoty  s cílem  ovlivnit  chování
nebo  jednání  kohokoliv,  at' již  státního  úředníka  nebo  někoho  jiného,  přín'io
nebo  nepřímo,  při  uzavírání  Smlouvy  nebo  při  provádění  Smlouvy;  nebo

b)  zkresloval  jakékoliv  skutečnosti  za účelen'i  uzavření  Smlouvy  nebo  provádění  Smlouvy
keškoděObjednatele,včetněužitípodvodnýchpraktikkpotlačenía  sníženívýhodvolné
a otevřené  soutěŽe.

6.9.  Odstoupení  od  Smlouvy  musí  být  učiněno  v písemné  fonně  a doručeno  druhé  Smluvnf  straně.
Odstoupením  se závazek  založený  touto  Smlouvou  zrušuje  od počátku  s výjirnkou  odst.  6.5.
tohoto  článku  a Smluvní  strany  se vypořádají  podle  příslušnýcli  ustanovení  Občanského
zákoníku  o bezdůvodném  obohacení.  Účinky  odstoupení  od Smlouvy  nastávají  okamžikein
doručení  píseinného  oznámení  o odstoupení  od Smlouvy  druhé  Sinluvnf  straně.  Odstoupei'ff
od Smlouvy  se nedotýká  práva  na zaplacení  smluvní  pokuty  a úroku  z prodlení,  pokud  již
dospěl,  práva  na náhradu  škody  ani  ujednání,  které  i'ná vzhledem  ke své povaze  zavazovat
Smluvní  strany  i po odstoupení  od Smlouvy,  tj. zejména  ani  ujednárú  o způsobu  řešení  sporů
a volbě  práva.

MLČENLIVOST  0 0SOBNÍCH  ťJDAJÍCH

7.1.  V  tomto  článku  se upravuje  oblast  ochrany  osobních  údajů  (v souladu  s NARIZENIM
EVROPSKÉHO  PARLAMENTU  A  RADY  (EťJ)  2016/679  ze dne  27. dubna  2016  o ochraně
fyzických  osob  v souvislosti  se zpracováním  osobnícli  údajů  a o volném  pohybu  těchto  údajů
a o zrušení  směrnice  95/46/ES  (obecné  nařfzení  o ochraně  osobních  údajů)  dále  jen
,,GDPR"),  jejichž  správcem  je  Objednatel  a se kterýíni  Zpracovatel  posudku
při  zpracovávání  Posudku  může  přijít  do styku.

7.2.  Zpracovatel  posudku  se zavazuje  zachovávat  mlčenlivost  o všech  skutečnostech,  které ziskal
v souvislosti  s plněním  Smlouvy  a které  podléhají  ochraně  osobních  údajů. Zpracovatel
posudku  je  vázán  mlčenlivostí  po dobu  trván.í  smluvního  vztahu,  ale  i po jeho ukončení.
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7.3.  Zpracovatel  posudku  prohlašuje,  že zavedl  potřebná  technická  a organizační  opatřeni

pro  ochranu  osobních  údajů,  se kterými  přicházf  do styku  v rámci  zpracovávání  Posudku

pro  Objednatele.  Zpracovatel  posudku  se zavazuje  dodržovat  všechna  technická  iorganizační

opatřenť  Objednatele,  která  zavedl  v souvislosti  s ochranou  osobních  údajů  (v souladu

s GDPR).

7.4.  Zpracovatel  posudku  provede  technická  a organízační  opatřeni  k zamezení  odcizeaí  či ztrátě

osobi':ffch  údajů  běliem  zpracovávánf  Posudku  pro  Objednatele.  Zpracovatel  posudku

zodpovídá  zíi  odcizení  či ztrátu  osobních  údajů,  které  od Objednatele  převzal  za účelem

zpracovávárú  Posudku  pro  Objednatele.  V případě  úniku  osobních  údajů  Zpracovatel

posudku  neprodleně  infonnuje  Objednatele.

OST  ATNÍ  UJEDNÁNÍ

8.1.  Věcné  a formální  připoinínky  k Posudku  nebo k návrhu  stanoviska  budou  uplatněny

Objednatelem  pfseinně  a jejich  vypořádání  provede  Zpracovatel  posudku  na svůj náklad

bez zbytečného  odkladu  fom'iou  úprasry  Posudku  nebo  návrhu  stanoviska.

8.2.  Dojde-li  v průběhu  zpracování  Posudku  ze strany  Objednatele  k nutnosti  doplnit  zadání

Posudku,  upozoní  Objednatel  na  tuto  skutečnost  písernně  Zpracovatele  posudku

a po vzájemné  dohodě  uzavřou  Smluvnf  strany  dodatekk  této  Smlouvě.  Zpracovatel  posudku

není  oprávněn  bez  závažných  důvodči  takový  dodatek  neuzavřft.

8.3.  Objei'iatel  se zavazuje  spolupracovat  se Zpracovatelem  posudku  v  rozsahu  nutném

ke zpracování  Posudku  a za tímto  účelem  poskytnout  Zpracovateli  posudku  veškeré  potřebné

údaje.  Zpracovatel  posudku  takto  získané  údaje  použije  pouze  pro  účely  zpracování  Posudku

a neposkyŤne  je  jakékoliv  třetí  osobě.

8.4.  Zpracovatel  posudku  má právo,  uzná-li  to za vhohé,  vyžadovat  pro  účelné  vypracovárú

Posudku  podklady,  které  byly  použity  pro  zpracovánf  dokumentace  a dalšf  údaje  nezbytné

pro vypracování Posudku přímo od oznamovatele v souladu s ustanovením fi 9 odst. 6

Zákona.

8.5.  Objednatel  poskytne  Zpracovateli  posudku  podklady  potřebné  k  jeho  zpracovánď  v termínech

vyplývajících  ze Zákona.  Podklady  potřebné  k plnění  podle  čl. 3. této Smlouvy  poskytne

Objednatel  Zpracovateli  posudku  neprodleně,  jalanile  je  obdrží.

ZÁVĚREČNÁ  UST  ANOVENÍ

9.1. Tato  Smlouva  a práva  a povinnosti  z ní vyplývajíc'í  se řídí  právním  řádem  České  republiky.

Práva  a povinnosti  Smluvních  stran,  pokud  nejsou  upraveny  touto  Smlouvou,  se řídf  zejména

Občanským  zákoníkem,  Zákonem,  vyhláškou  č. 453/2017  sb., o odborné  způsobilostí

a o úpravě  některých  dalších  otázek  souvisejících  s posuzováním  vlívů  na životní  prostředí,

ve znění  pozdějších  předpisů  a předpisy  souvisejícími.

9.2. Veškeré  případné  spory  vzniklé  mezi  Sinluvnírni  stranarni  na základě  nebo  v souvislosti

s touto  Smlouvou  budou  primárně  řešeny  jednáním  Smluvrffch  stran.  V  přfpadě,  že tyto  spory
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nebudouvpřiměřenédoběvyřešeny,  budoukjejichprojednáníarozhodnutípříslušnéobecné

soudy  České  republiky.

9.3.  Tato  Smlouva  může  být  měněna  nebo  doplňována  pouze  formou  písemných  vzestupně

číslovaných  dodatků  podepsaných  oběma  Smluvními  stranami.  Ke  změnám  či doplněním

neprovedeným  písemnou  formou  se nepřib]íží.

9.4.  V případě,  že některé  ustanovení  této Smlouvy  je  nebo  se stane  v budoucnu  neplatným,

neúčinným  či nevymahatelným  nebo bude-li  takovým  shledáno  příslušným  orgánem,

zůstávají  ostatní  ustanovení  této  Smlouvy  v platnosti  a účinnosti,  pokud  z povahy  takového

ustanovení  nebo  z jeho  obsahu  anebo  z okolností,  za nichž  byla  tato  Smlouva  uzavřena,

nevyplývá,  že  jej  nelze  oddělit  od  ostatního  obsahu  této  Smlouvy.  Smluvní  strany  se zavazují

bezodkladně  nahradit  neplatné,  neúčinné  nebo  nevymahatelné  ustanovení  této  Smlouvy

ustanove  ním  jiným,  které  svým  obsahem  a smyslem  odpovídá  nejlépe  ustanoven{  původru

a této  Smlouvě  jako  celku.

9.5.  Smluvní  strany  na sebe přeMrají  nebezpečí  změny  okolností  v  souvislosti  s právy

a povinnostrni  Smluvnďch  stran  vzniklými  na základě  této  Smlouvy.  Smluvní  strany  vylučují

uplatnění  ustanovení  Fj 1765  odst.  I a e) 1766  0bčanského  zákorúu  na svioij smluvní  vztah

založený  touto  Smlouvou.

9.6. Zpracovatel posudku se jako osoba povinná dle e12 písm. e) zákona č. 320/2001 sb.,
o finanční  kontrole  ve veřejné  správě  a o změně  některých  zákonů  (zákon  o finanční

kontrole),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zavazuje  k součinnosti  při  výkonu  finanční  kontroly

ve smyslu  zákona  o finanční  kontrole.  Zpracovatel  posudku  se dále  zavazuje  umožnit  všem

oprávněným  subjektům  provést  kontrolu  dokladů  souvisejících  s plněním  této  Smlouvy,

a to  po dobu  určenou  k jejich  archivaci  v souladu  s příslušnými  právnírni  předpisy.

9.7. ZpracovatelposudkusouhlasísezveřejněrffmsvéidentifikaceproinformačnísystémEIA.

Smluvní  strany  bezvýmadně souhlasí  s uveřejněním  této  Smlouvy  v plném  znění  včetně

Odměny  (odměny  a úhrady  nákladů)  a veškeiých  metadat  v souladu  s pMslušnými  právními

předpisy,  lderé  se na uveřejněni  této  Smlouvy  vztahují,  tj. zejména  v souladu  se zákonem

č. 340/2015  sb., o zvláštních  podrnínkách  účinnosti  některých  smluv,  uveřejňování  těchto

srriluv  a o registru  smluv  (zákon  o registru  smluv),  ve znění  pozdějších  předpisů.

9.8. Tato  Smlouva  nabývá  platnosti  dnem  jejffio  podpisu  oběma  Smluvnírni  stranarni  a účinnosti

dnem  jejffio  uveřejnění  dle  odst.  9.7. tohoto  článku.  Podle  dohody  Smlusmích  stran  provede

uveřejnění  této  Smlouvy  Objednatel.

9.9.  TatoSmlouvajesepsánave4vyhotoveních,každésp1atnostíoriginálu,znichž2siponechá

Objednatel  a 2 vyhotovení  obdrží  Zpracovatel  posuďcu.

9.10.  Nedílnou  součástí  této  Smlouvy  je  její  Příloha  č. 1-  Rozpočet.
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Smluvní  strany  prohlašují,  že si tuto  Smlouvu  před  jejím  podpisem  řádně  přeěetly,

jejímu obsahu rozumějí, že je tato Smlouva pro3evem jejich pravé, svobodné a omylu

prosté  vůle  a na  dŮkaz  toho  připojují  své podpisy.

OBJEDNATEL,

A,.Ac». (lA
V  Plzni,  dne....,...,.....,,...,,,,,

Česká repub%a  -  Ministerstvo životního

Ing. F$bert Bošina
ředitelodboru  výkonu  státní  správy  m

ZPRACOVATEL  POSUDKU

V Mmšku  pod  Brdy,  dne.....'\'J.a."!.,,,a' l',,,/.

Středisko  odpadů  Mníšek  s.r.o.

Ing.  Josef  Tomášek,  CSc.

jednatel  společnosti

Příloha  ě. 1:  Rozpoěet
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Položka I Počet Jednotková  cena  v Kč I Celková  ceiía  v Kč
Předpokládaný  počet  hodin

95 hod 600 57 000
Přizvaní  experti

i 0
Výda,je

- cestovné
6 000

- tisk  a vazba  posudku
l OOO

Rozpočet  celkei'n  -  bez  DPH
64 000

DPH  (21 o/o)
13 440

Rozpočet  celkem  včetně  DPH
77 440

Il


