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SMLOUVA  O DÍLO
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Evidenční  číslo  přidělené  z Centrální  evidence  smluv:  220104

TATO  SMLOUVA  O DÍLO  (dále  jen,,Smlouva")  je  uzavřena  ve smyslu  ustanovení  8, 2586  a násl.

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

MEZI

Českou  republikou  -  Ministerstvem  životního  prostředí

sídlo:  Vršovická  1442/65,  100  10  Praha  10

zastoupenou:  hig.  Janem  Křížem,  náměstkem  pro  řízenť  sekce  ekonomiky  životního

prostředf

00164801

CNB  Praha  1

7628001/0710
bankovní  spojenď:

číslo  účtu:

Ing.  Rut  Bízkovou

sídlo:

ICO:

bankovní  spojení:

číslo  účtu:

Makotřasy  113,  273  54 Lidice

67299661  (není  plátce  DPH)

Raiffeisenbank  a.s. Praha

DALE  JEN,,Objednate]"

NA  STRANĚ  JEDNÉ,

DÁLE  JEN,,Zhotovitel"

NA  STRANĚ  DRťJHÉ,

OBJEDNATEL  A  ZHOTOVITEL  SPOLEČNĚ,  JEN,,Smluvní  strany"

NEBO  JEDNOTLIVĚ,,Smluvní  strana"
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Evidenční  číslo  přidělené  z Centrální  evidence  smluv:  220104

PŘEDMĚT  SMLOUVY

Předmětem  Smlouvy  je  povinnost  Zhotovitele  provést  dílo  spočívající  v  poradenství  a odborném

zpracování  podkladových  materiálů  k aktualizaci  ,,Koncepce  výzkumu  a vývoje  voblasti

životnďho  prostředf  na léta  2016  až 2025  s výhledem  do roku  2030"  (dále  jen,,Koncepce")

v následující  struktuře:

Úvod;

Tematické  zaměření  Koncepce;

Strategický  rámec  Koncepce;

Celkový  cíl  Koncepce;

Podoblasti  a jejich  naplňování;

Výzkumné  potřeby  resortu  životního  prostředí;

Výzkumné  organizace  v resortu  životního  prostředí,  potenciální  zadavatelé  a uživatelé

výsledků  výzkumu  v oblasti  životního  prostředí;

Analýza  současného  stavu  podpory  výzkumu  v oblasti  životního  prostředí;

SWOT  analýza;

10.  Návaznost  Koncepce  výzkumu  na NP  VaVaI  21+,  RIS3,  operační  programy  a další  typy

podpor  -  podíl  na zabezpečení  jejich  cílů;

11.  Zabezpečení  realizace  Koncepce  (Oblast  řízen{,  organizace  a koordinace;  Učelová

podpora;  Institucionální  podpora;  Využití  výsle  VaVaI  v  praxi;  Mezinárodní

spolupráce  v oblasti  Koncepce);

12.  Morální  a etické  problémy;

13.  Kontrolaahodnocenírea1izaceKoncepce;

14.  Postup  př'pravy  Koncepce;

15.  Přílohy;

dle požadavků  Objednatele  stanovených  dále  v této Smlouvě  (dále  jen  ,,Dflo"),  a to řádně,

bez  vad  a nedodělků.

1.2  Předmětem  této  Smlouvy  je dále  povinnost  Objednatele  zapIatít  Zhotovítelí  za řádně  a včas

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

DOBA  A  MÍSTO  PLNĚNÍ

Zhotovite5epovinenrea1izovatDílonejpozdějido31.  10.2022adodržetzávaznétermínyp1nění
a maximální  hodinové  dotace  uvedené  v harmonogramu  v Příloze  č. l této Smlouvy.  Tato

Smlouva  se vztahuje  i na plnění  realizované  Zhotovitelem  pro  Objednatele  ještě  před  nabytím

účinnosti  této  Smlouvy  při  plněn{  1. a 2. etapy  dle  harmonogramu  uvedeného  v Příloze  č. 1 této

Smlouvy  od 1. 5. 2022,  přičemž  Smluvní  strany  tírnto  výslovně  proMašují  a staví  najisto

ve smyslu  ustanovení  8, 1903  a násl.  Občanského  zákoníku,  že toto  plněrň  bylo  poskytováno

na základě  konkludentnď  dohody  Smluvních  stran  řádně  a včas,  a tedy  že za toto  plnění  náleží

Zhotoviteli  poměrná  část  ceny  dle  čl. 3 této  Smlouvy.

2.2  Místem  plnění  je  sídlo  Objednatele  uvedené  v záhlaví  této  Smlouvy,  není-li  ujednáno  jinak.

Zhotovitel  není  oprávněn  měnit  rnísto  plnění  bez  předchozího  písemného  souhlasu  Objednatele.
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Evidenční  číslo  přidělené  z Centrální  evidence  sinluv:  220104

CENA  A PLATEBNÍ  PODMÍNKY

3.1  Celková  souhrnná  maximáW  cena  za realizaci  Díla  dle čl. 1 odst.  l.1 této Smlouvy  byla

stanovena  ve  výši  200.000,-  Kč  (dále  jen  ,,Cena"),  přičemž  hodinová  sazba  za plnění  činí

400,-  Kč.  Zhotovitel  není  plátce  daně  z přidané  hodnoty  (dále  jen,,DPH").

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

a nepřekročitelná.  V Ceně  i vhodinové  sazbě  jsou  zahrnuty  veškeré  náklady  Zhotovitele  na

realizaci  Dfla,  tedy  veškeré  práce,  dodávky,  služby,  poplatky,  výkony  a další  činnosti  nutné

pro  řádné  splnění  předmětu  této  Smlouvy.

3.3  Cena  bude  Zhotoviteli  uhrazena  bezhotovostním  převodem  v české  měně  na základě  2 faktur,

a to dílčí  faktura  po dokončení  2. etapy  a závěrečná  faktura  po dokončení  5. etapy  v souladu

s harmonogramem  v Příloze  č. 1 této  Smlouvy.

Zhotovitel  je  oprávněn  vystavit  dílčí  faktuni  do 7 dnů  od  převzetí  a akceptace  1. a 2. etapy  plnění

v souladu  s harmonogramem  v Př'iloze  č. 1 této  Smlouvy.  Na  tuto  dílčí  akceptaci  se přiměřeně

uplatní  postupy  dle  čl. 4 této  Smlouvy.  Přílohou  dílčí  faktury  musí  být  přehled  činností  včetně

rozpisu  odpracovaných  hodin  při  realizací  1. a 2. etapy  plnění  dle  harmonogramu  v Příloze

č, l této  Smlouvy.

Zhotovitel  je  oprávněn  vystavit  závěrečnou  fakturu  do 7 dnů  po  převzetí  a akceptaci  celého  Díla

Objednatelem  v souladu  s čl. 4 této Smlouvy.  Podmínkou  pro  vystavení  závěrečné  faktury

je  řádné  předání  Díla  a zároveň  jeho  vyúčtování;  přílohou  faktury  proto  musí  být  soupis  všech

skutečně  provedených  služeb,  prací  apod.,  resp.  předávací  protokol  dle  čl.  4 této  Smlouvy  včetně

rozpisu  odpracovaných  hodin  při  realizaci  jednotlivých  etap  plnění  dle  harmonogramu  v Příloze

č. 1 této  Smlouvy.

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

sb., o účetnictví,  ve znění  pozdějších  předpisů,  a zákona  č. 235/2004  sb., o dani  z přidané

hodnoty,  ve znění  pozdějších  předpisů,  (jedná  se především  o označení  faktury  a jejf  číslo,

identifikační  údaje  Smluvních  stran,  předmět  Smlouvy,  bankovní  spojení,  fakturovanou  částku

bez/včetně  DPH)  a bude  rnít  náležitosti  obchodní  listiny  dle  e) 435  0bčanského  zákonflcu.  Faktura

bude  označena  evidenčním  číslem  Smlouvy  z Centrální  evidence  smluv  Objednatele:  220104

(viz  také  záhlaví  této  Smlouvy).

Faktura  bude  zaslána  v listinné  podobě  ve 2 vyhotoveních  na  adresu  Objednatele  ve  tvaru:  Sekce

ekonomiky  životního  prostředí,  Ministerstvo  životrúo  prostředí,  Vršovická  1442/65,

100  10  Praha  10, nebo  v  eleldronické  podobě  do datové  schránky  Objednatele:  9gsaax4

či na email: info@,mzp.cz.

Objednatel  je  oprávněn  vrátit  fakturu  do konce  doby  splatnosti,  pokud  bude  obsahovat  nesprávné

náležitosti  či údaje  nebo  pokud  požadované  náležitosti  a údaje  nebude  obsahovat  vůbec.

Vtakovém  případě  se doba  splatnosti  zastavuje  a nová  doba  splatnosti  počíná  běžet

ode  dne  doručení  opravené  nebo  doplněné  faklury  Objednateli.  Objednatel  není  v takovém

případě  v prodlenď.

3.9  Splatnost  faktury  je  30 dní  ode  dne  jejího  doručení  Objednateli.  Povinnost  Objednatele  zaplatit

Cenu  je  splněna  odepsáním  příslušné  částky  z účtu  Objednatele.  Platby  budou  probíhat  výhradně

v Kč  (CZK),  rovněž  veškeré  cenové  údaje  na faktuře  budou  v této  měně.
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Evidenční  číslo  přidělené  z Centrální  evidence  smluv:  220104

PŘEDÁNÍ  A PŘEVZETÍ  DÍLA

Dflo  bude  splněno  jeho  celkovým  předáním  a převzetím,  a to bez  vad  a nedodělků  v rnístě  sídla

Objednatele,  o černž Smluvnď  strany  pořídí  předávacf  protokol.  Předávací  protokol  bude

obsahovat  alespoň:  označenď  předmětu  plnění  (Dílo),  označeni  a identifikační  údaje  Objednatele

a Zhotovitele,  evidenční  číslo  Smlouvy  přidělené  z Centrální  evidence  smluv:  220104  a datum

jejího  uzavření,  prohlášení  Objednatele,  že Dílo  přejímá,  popř.  nepřejímá,  soupis  provedených

činností,  popř.  vad,  datum  a místo  sepsání,  jména  a podpisy  zástupců  Objednatele  a Zhotovitele.

4.2  Povinností  Zhotovitele  je  dodat  Dílo  bezvadné,  tzn.  prosté  všech  vad  a nedodělků.  Povinnost

Zhotovitele  je  splněna  předáním  bezvadného  Díla,  příp.  až odstraněním  vad  a nedodělků.

PRÁVA  A POVINNOSTI  SMLUVNÍCH  STRAN

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

na svůj náklad,  na vlastnď  odpovědnost  a nebezpečf  v ujednaných  termínech.  Zhotovitel

je  povinen  zpracovat  Dílo  v souladu  s platnými  práv  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 plněním,  nedodržením  nebo  porušením  povinností  vyplývajících

z této  Smlouvy.  Takové  škody  budou  řešeny  dle  platných  právních  předpisů.

Překážky  na  straně  Zhotovitele.  Zhotovitel  je povinen  Objednateli  neprodleně  oznárnit

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

jeho  povinnosti  vyplývající  z této  Smlouvy.  Takovým  oznámemm  však  Zhotovitel  není  zbaven

povinnosti  nadále  plnit  povinnosti  vyplývající  mu  z této  Smlouvy.

5.4  Použití  Dfla  Zhotovitelem.  Zhotovitel  se ve smyslu  ustanovení  e) 2633  0bčanského  zákoníku

zavazuje,  že neužije  žádný  z výsledků  jeho  činnosti  vzniklý  při  plnění  této  Smlouvy  ani  jakákoliv

data  poskytnutá  Objednatelem  v  souvislosti  s plněním  této  Smlouvy  kjiným  účelům,

než  ke splnění  povinností  vyplývajících  z této  Smlouvy,  a žádný  z těchto  výsledků  neposkytne

k  užití  žádné  třetí  osobě  bez  předchozího  písemného  souhlasu  Objednatele.  Zhotovitel  se navíc

zavazuje  po předání  Díla  veškerá  data poskytnutá  mu Objednatelem  vsouvislosti  s touto

Smlouvou  Objednateli  vrátit,  př'p.  na pokyn  Objednatele  zničit.

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

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

upozornit  Objednatele  na nevhodnost  pokynů  nerff  tímto  ustanovením  dotčena.  Objednatel

na odůvodněné  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.

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

obecně  závazné  právní  předpisy,  zejména  se zavazuje,  že se svým  jednáním  nedopustí  nekalé

soutěže  a že při  plnění  této  Smlouvy  nebude  zasahovat  do práv  třetích  osob,  ani  výsledek  činnosti

Zhotovitele  nebude  zasahovat  nebo  jakýmkoliv  způsobem  porušovat  práva  třetích  osob.
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Součinnost.  Smluvní  strany  jsou  povinny  při  plněnď  této Smlouvy  vzájemně  spolupracovat,

poskytnout  si vzájemně  veškerou  součinnost  nezbytně  nutnou  pro plnění  této  Smlouvy

a vzájemně  se infoimovat  o skutečnostech,  které  jsou  nebo  mohou  být  významné  pro  plnění  této

Smlouvy.  Zhotovitel  je  dále  povinen  umožnit  kontrolu  v místě  plnění  i kontrolu  všech  dokladů

souvisejících  s realizací  Dfla,  a to zejména  v souladu  se zákonem  č. 320/2001  sb., o finanční

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

povinnosti  trvají  i po  ukončení  této  Smlouvy.

Mlčenlivost.  Zhotovitel  se zavazuje  v průběhu  plnění  Smlouvy  i po  jejírn  ukončení  zachovávat

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

Smlouvy  a které  objednatel  výslovně  označil  za ,,neveřejné".  Tato  povinnost  mlčenlivosti

se vztahuje  na Zhotovitele  i po  skončení  trvání  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  trvání  této  Smlouvy.

5.10  Započtení,  postoupení.  Zhotovitel  nem oprávněn  bez předchozího  písemného souhlasu

Objednatele  provádět  jakékoliv  zápočty  svých  pohledávek  vůči  Objednateli  proti  jakýrnkoliv

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

vůči  Objednateli  na třetí  osoby.

PROHLÁŠENÍ  SMLUVNÍCH  STRAN

Zhotovitel  prohlašuje,  že se v plném  rozsahu  seznámil  s obsahem  a povahou  předmětu  plněni

a že je  způsobilý  k řádnému  a včasnému  provedení  Díla  dle  této  Smlouvy.  Dále prohlašuje,

žejsou  mu  známy  veškeré  technické,  kvalitativní  a jiné  nezbytné  podmínky  potřebné

k bezchybnému  plnění  Smlouvy,  a že disponuje  takovými  kapacitami  a odbornými  znalostmi,

Ilderé  jsou  třeba  k  řádnému  plněrff  předmětu  Smlouvy.

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

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

přílohami  a dle  pokynů  a požadavků  Objednatele.

Zhotovitel  prohlašuje,  že se seznárnil  se všemi  podklady,  které  mu  byly  Objednate1emposkytnuty

a je si vědom,  že nemůže  v průběhu  plnění  předmětu  Smlouvy  uplatnit  nároky  naúpravu

smluvních  podmínek  (zadání),  a zavazuje  se provést  Dílo  dle  předaných  podkladů,  v souladu

s obecně  závaznýn'ii  právními  předpisy  a pokyny  Objednatele.

6.4  Smluvní  strany  prohlašují,  že předmět  Smlouvy  není  plněním  nemožným  a že Smlouvu  uzavírají

po pečlivém  zvážení  všech  možných  důsledků.

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

insolvenční  řízení.  Dále  prohlašuje,  že vůči  němu  není  vydáno  žádné  soudní  rozhodnutí,

či rozhodnutí  správního,  daňového  či jiného  orgánu  nebo  rozhodce  na plnění,  které by mohlo

být  důvodem  soudní  exekuce  na majetek  Zhotovitele,  nebo  by  mohlo  mít  jakkoliv  negativní  vliv

na schopnost  Zhotovitele  splnit  povinnosti  vyplývající  z této  Smlouvy,  a že takové  řízení  nebylo

vůči  němu  zahájeno.

Zhotovitel  soublasí  s tím,  aby  Objednatel  po dobu  trvání  této  Smlouvy  zpracovával  jeho osobní

údaje  uvedené  v této  Smlouvě  a údaje  o této  Smlouvě  pro  účely  archivace,  či pHpaďmé  kontrolní

činnosti  nebo  pro  účely  vyplývající  z právních  předpisů.  Dále  svým  podpisem  uděluje  souhlas

Objednateli  ke zpracování  jeho  osobních  údajů  ve výše  uvedeném  rozsahu  a pro  výše  uvedené

účely,  a to po dobu  nezbytně  nutnou.
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PRÁVA  Z VAD,  SANKCE  A ODSTOUPENÍ  OD  SMLOUVY

Zhotovitel  se zavazuje  poskytnout  Objednateli  na Dílo  záruku  za jakost  v délce  24 měsíců,

a to počínaje  dnem  převzetí  Díla  Objednatelem.

7.2  Vady  musí  Objednatel  uplatnit  u Zhotovitele  bez  zbytečného  odkladu  poté,  co se o nich  dozví.

Je-li  vadné  plnění  podstatným  porušením  této  Smlouvy,  má  Objednatel  právo  na  odstranění  vady

opravou  nebo  úpravou  Díla,  na přiměřenou  slevu  nebo  odstoupení  od této  Smlouvy.  Smluvní

strany  se dohodly,  že za podstatné  porušei  Smlouvy  bude  považováno  zejména:

prodlení  Zhotovitele  s provedením  Díla  o více  než  30 dn{;

jestliže  Zhotovitel  ujistil  Objednatele,  že Dílo  má  určité  vlastnosti,  zejména  vlastnosti

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

nepravdivým.

Zhotovitel  je  povinen  na základě  připornínek  Objednatele  k  Dílu  upravit  řešení  a doplnit  řešei

Dfla.  Budou-li  po  předánď  a převzetí  Díla  zjištěny  vady  či  nedodělky,  je  Zhotovitel

povinen  odstranit  je  do 10 dnů  od  vyhotovení  předávacího  protokolu,  v němž  jsou  takové  vady

a nedodělky  uvedeny.

Odstoupení  od Smlouvy  se řídí  příslušnými  ustanoveními  Občanského  zákoníku.  Zhotovitel

jepovinen  provádět  Dflo  v souladu  s touto  Smlouvou,  požadavky  Objednatele  a v souladu

sobecně  závaznými  právními  předpisy.  Jestliže  Zhotovitel  tyto  povinnosti  vyplývající

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

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

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

Zhotovitel  nabízel,  dával,  přijímal  nebo  zprostředkovával  určité  hodnoty  s cílem  ovlivnit

chování  nebo  jednání  kohokoliv,  at'  již  státního  úředa  nebo  někoho  jiného,  přín'io  nebo

nepř'mo,  při  provádění  Smlouvy;

Zhotovitel  zkresloval  jakékoliv  skutečnosti  za účelem  provádění  Smlouvy  ke škodě

Objednatele,  včetně  užití  podvodných  praktik  kpotlačení  asnížení  výhod  volné

a otevřené  soutěže;  nebo

7.7  V  případě  prodlení  s úhradou  faktury  je  Objednatel  povinen  uhradit  Zhotoviteli  úrok  z prodlení

z dlužné  částky  ve výši  stanovené  příslušnými  právními  předpisy.

7.8  V  případě  prodlení  Zhotovitele  s předáním  Díla  v dohodnutém  termínu  či v případě  prodlení

s plněním  oproti  termínům  dle  čl. 2 této  Smlouvy  a odst.  7.4  tohoto  článku  je  Zhotovitel  povinen

zaplatit  Objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši  O,2 % z Ceny  za každý  i započatý  den  prodlení.

7.9  V  případě  poiušení  povinností  Zhotovitele  vyplývajících  z čl. 5 a 6 této  Smlouvy  je  Zhotovitel

povinen  zaplatit  Objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši  O,2 % z Ceny  za každý  takový  případ.

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

Zhotoviteli  smluvní  pokutu  ve  výši  35.000,-  Kč  za každý  jednotlivý  případ.

7.11  Smluvní  pokuty  jsou  splatné  do 30 dnď ode dne doručení  výzvy  k jejich  zaplacení  povinné

Smluvní  straně.  Zaplacením  jakékoliv  smluvní  pokuty  dle  této  Smlouvy  není  dotčena  povinnost

Zhotovitele  nahradit  újmu  vzniklou  Objednateli  porušením  smluvnď  povinnosti,  které  se smluvní

pokuta  týká.  Objednatel  je  oprávněn  požadovat  náhradu  škody  v  plné  výši  bezohledu

na ujednanou  smluvní  pokutu.
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7.12 0dstoupenďodSm1ouvyn'iusíbýtprovedenovpísemnéformě.Odstoupenímsezávazekza1ožený

Smlouvou  zrušuje  od počátku.  Účinky  odstoupení  nastávají  okamžikem  doručení  odstoupenď

od  Smlouvy  Zhotoviteli.  Odstoupení  od Smlouvy  se nedotýká  práva  na  náhradu  škody  vzniklého

z ponišení  smluvní  povinnosti,  práva  na zaplacení  smluvn{  pokuty  a úroku  z prodlerff,  pokud

již  dospěl  ani  ujednání  o způsobu  řešení  sporů  a volbě  práva.  Obdobné  platí  pro  i pro  předčasné

ukončení  Smlouvy  jiným  způsobem.

TRV  ÁNÍ  SMLOUVY

Tato  Smlouva  se uzavírá  na  dobu  určitou,  a to  do  doby  předánď  a převzetí  Díla

bez  vad  a nedodělků  Objednatelem.

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

písemné  dohody  obou  Smluvnďch  stran,  písemnou  výpovědí  Smlouvy  ze strany  Objednatele

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

od  Smlouvy  dle čl. 7 odst. 7.3, 7.5 a 7.6 této  Smlouvy,  a dále  v souladu  s příslušnými

ustanove  Občanského  zákoráu.

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

Smlouvy  musf  být  Objednatelem  učiněna  písemně  a doručena  Zhotoviteli,  přičernž  výpovědní

doba  v délce  30 hů  počíná  běžet  dnem  následujícím  po dni doručení  písemné  výpovědi

Zhotoviteli.

Zhotovitel  je  oprávněn  vypovědět  Smlouvu  kdykoli  v  jejím  průběhu,  pokud  není  schopen  plnit

své povinnosti  z důvodu  na straně  Objednatele  (např.  neposkytnutí  součinnosti  Objednatele,

neplnění  povinností  Objednatele).  Výpovědní  doba  bude  v tgkovém  případě  činit  30 dnů  a počne

běžet  následující  den  po  doručenď  písemné  výpovědi  Objednateli.

8.5  Vpřípadě  předčasného  ukončení  Smlouvy  dohodou,  výpovědí  či odstoupením  jsou  Smluvní

strany  povinny  provést  vypořádárff  vzájemných  práv  a povinností  v souladu  s právními  předpisy.

ZÁVĚREČNÁ  UST  ANOVENÍ

9.1  Tato  Smlouva  a práva  a povinnosti  z ní vyplývající  se ř"dí  českým  právem.  Práva  a povinnosti

Smluvních  stran,  pokud  nejsou  upraveny  touto  Smlouvou,  se řídí  Občanským  zákoníkem

a předpisy  souvisejícími.

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

Smlouvou  budou  primárně  řešeny  jednáním  Smluvních  stran.  V  případě,  že tyto  spory  nebudou

v přiměřené  době  vyřešeny,  budou  k jejich  projednání  a rozhodnutí  příslušné  soudy  České

republiky.

9.3  Tato  Smlouva  může  být měněna  nebo  doplňována  pouze  foimou  písemných  vzestupně

číslovaných  dodatků  podepsaných  oběma  Smluvnírni  stranami.  Ke  změnám  či doplnění

neprovedeným  písemnou  formou  se nepřiMíží.

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

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

nebo  z jeho  obsahu  anebo  zokolností,  za nichž  byla  tato  Smlouva  uzavřena,  nevyplývá,

že jej  nelze  oddělit  od  ostatního  obsahu  této  Sn'ilouvy.  Smluvní  strany  se zavazují  bezodkladně

namadit neplatné,  neúčinné  nebo  nevymahatelné  ustanovení  této  Smlouvy  ustanovením  jiným,

které  svým  obsahem  a smyslem  odpovfdá  nejlépe  ustanovení  původnímu  a této  Smlouvě  jako

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

Sxnluvních stran vzniklými  na základě této  Smlouvy.  Smluvi  strany vylučují  uplatnění

ustanovenď e) 1765 odst. 1, F:3 1766 a fi 2620 0bčanského  zákoníku  na svůj smluvrff  vztah  založený
touto  Smlouvou.

9.6 TatoSm1ouvanabýváplatnostidnemjejíhopodpisuoběmaSm1uvn[rnistranamiaúčinnostidnem

jejího  uveřejněm v h'fformačním  systému Registru  smluv (dále jen ,,ISRS"),  za podrnínek

stanovených  zejména zákonem č. 340/2015 sb., o zvláštních  podrnínkách  účinnosti  některých

smluv, uveřejňování  těchto smluv a o registni  smluv (zákon o registru  smluv),  ve znění

pozdějších  předpisů.  Smluvní  strany bezvýhradně  souMasí s uveřejněnďm  této Smlouvy  v plném

znění včetně všech cenových  údajů  a veškerých  metadat. Uveřejnění  Smlouvy  v ISRS provede

Objednatel.

9.7 Tato Smlouva bude uzavřena  v listinné  nebo  elektronické  podobě.  Je-li  Smlouva  uzavřena

v listinné  podobě, je vyhotovena  ve 4 stejnopisech,  z nichž  každý  bude  považován  za prvopis,

a podepsána vlastnoručně  oběma  Smluvními  stranarni,  přičemž  každá  Smluvní  strana  obdrží

2 stejnopisy  Smlouvy. Je-li  Smlouva  uzavřena  v elektronické  podobě,  pak  je vyhotovena

vpodobě  jediného  elektronického  originálu  podepsaného  pomocí  uznávaných  elektronických

podpisů  osob  oprávněných  jednat  za Smluvní  strany.

9.8 Nedílnou  součástí této Smlouvy  je Příloha  č. l : Harmonogram  plnění.

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

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

souhlasí,  což  stvrzují  vlastnoručními  podpisy.

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

V Praze, dne
2 0 ,06, 2022

V Praze, dne id/t  IIĎZ(,,

Česká republika i Wnisterstvo životního
p ostredi

Ing.  Rut  Bízková

Ing.  Jan  Kříž

náměstek  pro  řízení  sekce  ekonomiky

životního  prostředf
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Příloha  č. 1:  Harmonogram  plnění

Fáze Činnosti
Maximální

hodinová  dotace
Termín

1.ETAPA

* Analýza  současného  stavu  podpory

výzkumu  v oblasti  životního  prostředí

a Tematické  zaměření  Koncepce

a Celkový  cíl  Koncepce

a Podoblasti  a jejich  naplňování

140 do 30.  6. 2022

2. ETAJ'A

a Návaznost  Koncepce  výzkumu

na NP  VaVaI  21+,  RIS3,  operační

programy  a další  typy  podpor  -  podíl  na

zabezpečení  jejich  cílů

a SWOT  analýza

140 do 30.  6. 2022

3. ETAPA

a Výzkumné  potřeby  resortu  životního

prostředí

a Výzkumné  organizace  v resortu  životního

prostředf,  potenciální  zadavatelé  a uživatelé

výsledků  výzkumu  v oblasti  životního

prostředí

a Zabezpečení  realizace  Koncepce

120 do 31.  8. 2022

4. ETAPA

a Morální  a etické  problémy

a Kontrola  a hodnocení  realizace  Koncepce

* Postup  přípravy  Koncepce

a Kompletace  Koncepce  a souvisejících

dokumentů  (předkládací  zpráva)

50 dO 30.  9. 2022

5.ETAPA * VypořMárú  připomfnek 50 do 31.  10.  2022
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