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číslo smlouvy Koordinátora:     číslo smlouvy Dalšího účastníka: 

S/73/2022  

Smlouva o spolupráci na realizaci aplikovaného výzkumu  

s názvem „Společenskovědní a humanitní výzkum projektu VISITIS“ pro Prague City 

Tourism, a.s. 

uzavřená podle ustanovení § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále 

jen „Smlouva“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 

se sídlem:   Jilská 361/1, 110 00 Praha 1 – Staré Město 

IČO:    68378025 

DIČ:    CZ68378025 

Bankovní spojení:  68823011/0710 

zastoupená:   Mgr. Jindřichem Krejčím, Ph.D., ředitelem 

ID datové schránky: i4gng7e 

kontaktní osoba:  Ing. Martina Valášková, email: martina.valaskova@soc.cas.cz, 

tel: +420 210 310 274 

(dále jen „Koordinátor“) 

a  

Historický ústav AV ČR, v. v. i. 

se sídlem:   Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9 

IČO:    67985963  

DIČ:    CZ67985963 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.; č.ú.: 19-2795200207/0100 

zastoupená:   prof. PhDr. Martinem Holým, Ph.D., ředitelem 

ID datové schránky: fr7nphp 

kontaktní osoba:   Ing. Dana Táborská, e-mail: taborska@hiu.cas.cz;  

tel: 604 226 370 

 

(dále jen „Další účastník“) 

(Koordinátor a Další účastník společně dále také jako „Smluvní strany“ a každý samostatně 

jako „Smluvní strana“) 

 

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

2.1. Koordinátor realizuje, na základě výsledku výběrového řízení a následně uzavřené 

smlouvy, veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou firmou Prague City Tourism, 

a. s., dále jen „Objednatel“, s názvem „Společenskovědní a humanitní výzkum projektu 

VISITIS“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 

2.2. Smlouva uzavřená mezi Objednatelem a Koordinátorem, dále jen „Smlouva 

s Objednatelem“ je nedílnou součástí této smlouvy a je závazná i pro Dalšího 

účastníka. 
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2.3. Další účastník prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků 

podle této Smlouvy. Dále prohlašuje, že je schopen zajistit plnění ve sjednaném 

rozsahu, účelu a za sjednanou cenu. 

2.4. Další účastník prohlašuje, že je oprávněn a schopen poskytovat plnění řádně a kvalitně 

dle požadavků této Smlouvy. 

2.5. Předmět plnění bude hrazen z projektu „VISITIS – Inovativní řešení managementu 

udržitelného cestovního ruchu v hlavním městě Praha“ 

(reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/19_080/0002048), který je financován z Evropských 

strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

(dále jen „Projekt“). 

 

3. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

3.1. Předmětem Smlouvy je stanovení podmínek spolupráce mezi výše uvedenými 

Smluvními stranami s cílem realizovat Veřejnou zakázku. Jedná se o provedení 

společenskovědního a humanitního výzkumu, jehož výstupem bude výzkumná zpráva, 

která bude obsahovat identifikaci a charakteristiku skupin kultivovaných turistů z deseti 

vybraných zemí (Německo, Polsko, USA, Spojené království, Itálie, Francie, 

Španělsko, Jižní Korea, Izrael a Čína/Taiwan), identifikaci témat/narativů různých typů 

vazeb mezi výše uvedenými zeměmi a Prahou, které cílí na potřeby dané cílové 

skupiny a marketingové doporučení na zaměření služeb v oblasti cestovního ruchu 

hlavního města Prahy na základě realizovaného výzkumu tak, aby tyto služby 

reflektovaly Koordinátorem identifikované cílové skupiny a narativy, včetně marketingu 

Prahy v zahraničí a oslovení kultivovaných individuálních turistů.  

3.2. Další účastník se na základě této Smlouvy zavazuje realizovat na vlastní náklady 

a v rozsahu stanoveném níže společenskovědní a humanitní výzkum v souladu s touto 

Smlouvou, Smlouvou s Objednatelem, podmínkami výběrového řízení, a dále v 

souladu s návrhem postupu, který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy s Objednatelem, a který 

byl součástí nabídky Objednatele na plnění veřejné zakázky (dále jen „Předmět 

plnění“). 

4. PODROBNÝ ROZPIS PLNĚNÍ DALŠÍHO ÚČASTNÍKA 
 

4.1. Identifikace 1 tématu (narativu) u každé z 10 výše uvedených zemí dle identifikovaných 

různých typů vazeb destinace s Prahou, které cílí na potřeby dané cílové skupiny. 

Každý narativ bude rozpracován do podoby názvu a popisu v rozsahu jedné 

normostrany textu. Počet zpracovaných narativů musí být vždy odsouhlasen 

Koordinátorem. 

4.2. Na základě konzultace s AMI Comunications and Sociologickým ústavem AV, v.v.i. 

a v koordinaci s nimi, u vybraných výše uvedených narativů, které naplňují potřeby 

zadavatele a účel veřejné zakázky a mají pozitivní vazbu na Prahu, obsahují minimum 

rizikových faktorů, a které lze vhodně použít pro marketing hlavního města Prahy, 

rozpracuje narativ do podoby detailnějšího popisu v rozsahu 2-3 normostrany. 

Průměrný počet rozpracovaných narativů je 50 % počtu „krátkých narativů“. Konkrétní 

počet narativů, které budou takto rozpracovány, bude odvozen od jejich využitelnosti 

pro marketingové účely. Počet zpracovaných narativů musí být vždy odsouhlasen 

Koordinátorem. 
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4.3. Poskytnutí konzultací v sídle Objednatele Prague City Tourism, a.s., Žatecká 110/2, 

110 00 Praha 1 - Staré Město, v rámci kterých budou prezentovány výstupy 

realizovaného výzkumu a doporučení, která z něj vyplývají a následně budou výstupy 

dále konzultovány za účelem jejich dalšího využití pro systém VISITIS a naplnění 

dalších potřeb Objednatele. Očekávaný počet konzultačních hodin poskytnutých AMI 

Communications spol. s r.o. je 4. Konkrétní počet konzultačních hodin, které budou 

takto poskytnuty, bude vycházet z potřeb Objednatele a musí být odsouhlasen 

Koordinátorem. Realizaci konzultační hodiny potvrdí Objednavatel písemně. 

4.4. Poskytnutí součinnosti pracovníkům Sociologického ústavu při jim vedeném úkolu 

identifikace a charakteristiky skupin kultivovaných turistů z deseti vybraných zemí. 

Poskytnutí součinnosti pracovníkům AMI Communication při jim vedeném úkolu 

vytvořit marketingové doporučení na zaměření služeb v oblasti cestovního ruchu 

hlavního města Prahy na základě realizovaného výzkumu. Spolupráce na přípravě 

Závěrečné zprávy z výzkumu.  

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI DALŠÍHO ÚČASTNÍKA 
 

5.1. Další účastník se zavazuje realizovat Předmět plnění v souladu s platnými právními 

předpisy a se všemi relevantními požadavky a podmínkami stanovenými v zadávacích 

podmínkách Veřejné zakázky, Smlouvě s Objednatelem a této Smlouvě. 

5.2. Další účastník je povinen realizovat Předmět plnění v rozsahu a termínech 

specifikovaných touto Smlouvou, Koordinátorem a Objednatelem. 

5.3. Další účastník se zavazuje postupovat při realizaci Předmětu plnění s odbornou péčí, 

podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy 

Objednatele a postupovat v souladu pokyny, které Koordinátor poskytne. 

5.4. Další účastník se zavazuje zajistit pro plnění této Smlouvy prostřednictvím tohoto 

realizačního týmu:  

 PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. 

 PhDr. Václava Horčáková, Ph.D. 

5.5. Případnou změnu člena realizačního týmu Další účastník s dostatečným předstihem 

hlásí Koordinátorovi, který zajistí odsouhlasení změny Objednatelem v souladu 

s bodem 5.4 Smlouvy s Objednatelem. 

5.6. Další účastník se zavazuje použít veškeré podklady předané mu Koordinátorem pouze 

pro účely plnění Smlouvy. 

5.7. Další účastník je povinen informovat Koordinátora o všech skutečnostech, které by 

mohly ovlivnit realizaci Předmětu plnění.  

5.8. Další účastník si je plně vědom způsobu spolufinancování dodávky finančním 

příspěvkem EU prostřednictvím Projektu, přičemž prohlašuje, že se náležitě seznámil 

se všemi podmínkami Projektu, které se zavazuje pro účely plnění Smlouvy dodržovat. 

5.9. Další účastník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 

Předmětu plnění dle této Smlouvy včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let 

od finančního ukončení Projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena 

lhůta delší, musí ji Další účastník dodržet. 

5.10. Další účastník je povinen minimálně po dobu 10 let od finančního ukončení Projektu 
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poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací Předmětu 

plnění dle této Smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (např. 

Centra pro regionální rozvoj, Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, 

Ministerstva financí České republiky, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 

oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 

podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu Smlouvy 

a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

5.11. Další účastník je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl 

v rámci realizace Předmětu plnění dle této Smlouvy. 

5.12. Další účastník se zavazuje při realizaci Předmětu plnění dle této Smlouvy dodržovat 

veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy 

upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, 

placené přesčasy) dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů, a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí.  

5.13. Další účastník je povinen písemně informovat Koordinátora o tom, že příslušný orgán 

veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát práce, Krajská 

hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím, v souvislosti s realizací 

plnění dle této Smlouvy, porušení předpisů uvedených v článku 5. odst. 12. Smlouvy 

ze strany Dalšího účastníka.  

 

6. PRÁVA A POVINNOSTI KOORDINÁTORA 
 

6.1. Koordinátor se zavazuje poskytnout Dalšímu účastníkovi součinnost, která je nezbytná 

k řádnému plnění Smlouvy.  

6.2. Koordinátor se zavazuje zaplatit Dalšímu účastníkovi za realizovaný Předmět plnění 

v souladu se všemi podmínkami Smlouvy cenu sjednanou dle Smlouvy. 

 

7. TERMÍN PLNĚNÍ 
 

7.1. Časový harmonogram prací se řídí Návrhem postupu, který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy 

s Objednatelem. 

7.2. Termín plnění bodu 4. 1. je do 31. 12. 2022. 

7.3. Termín plnění bodu 4. 2. je do 31. 12. 2022 

7.4. Termín plnění bodu 4. 3. je do 31. 12. 2022 

7.5. Termín plnění bodu 4. 4. je do 31. 12. 2022 

 

8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

8.1. Výše odměny za činnosti uvedené v bodě 4. 1. je 6 000 Kč (bez DPH) za jeden 

zpracovaný narativ. 
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8.2. Výše odměny za činnosti uvedené v bodě 4. 2. je 4 000 Kč (bez DPH) za jednen 

zpracovaný narativ. 

8.3. Výše odměny za činnosti uvedené v bodě 4. 3. je stanovena na 750 Kč (bez DPH) za 

jednu hodinu konzultace.  

8.4. Odměna bude vyplacena na základě předávacího protokolu podepsaného Smluvními 

stranami. 

8.5. Koordinátor je povinen uhradit Dalšímu účastníkovi odměnu za realizovaný Předmět 

plnění na základě daňového dokladu/daňových dokladů vystavených Dalším 

účastníkem. Další účastník je oprávněn vystavit daňový doklad/daňové doklady na 

úhradu sjednané odměny po kompletní realizaci Předmětu plnění Smlouvy 

s Objednatelem, tj. po předání Zprávy, která bude Objednatelem akceptována, že 

splňuje podmínky předmětu veřejné zakázky a poskytnutí Konzultačních hodin 

Objednateli, a poté, co Koordinátor obdržel platbu za celkové plnění od Objednatele 

na svůj účet. O této skutečnosti bude informovat Koordinátor Dalšího účastníka e-

mailem prostřednictvím kontaktu uvedeného v záhlaví Smlouvy. 

8.6. Daňové doklady musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového 

dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů zejména dle § 28 zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně 

doplnění dalších náležitostí faktury podle § 435 občanského zákoníku. 

8.7. Daňové doklady budou obsahovat text, kterým se identifikuje podpořený projekt 

„VISITIS – Inovativní řešení managementu udržitelného cestovního ruchu v hlavním 

městě Praha“ (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/19_080/0002048), který je financován 

z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Praha 

– pól růstu ČR.  

8.8. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na šedesát kalendářních dnů ode dne 

doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti Koordinátorovi. Za dobu 

úhrady se považuje den, kdy byla daná částka odepsána z účtu Koordinátora ve 

prospěch Dalšího účastníka.  

8.9. Platba proběhne výhradně v české měně. Rovněž veškeré cenové údaje budou 

uváděny v korunách českých. 

8.10. Koordinátor má právo daňový doklad před uplynutím lhůty jeho splatnosti vrátit, aniž 

by došlo k prodlení s jeho úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje nebo neobsahuje-li 

náležitosti dle uvedených právních předpisů a požadavků této Smlouvy. Nová lhůta 

splatnosti v délce odpovídající lhůtě splatnosti uvedené na původním daňovém 

dokladu počne plynout ode dne doručení opraveného daňového dokladu Dalšího 

účastníka. 

8.11. Koordinátor neposkytuje zálohové platby. 

 

9. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 

9.1. Další účastník se zavazuje, že při poskytování Předmětu plnění této Smlouvy neporuší 

práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, 

zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Další účastník se 

zavazuje, že Koordinátorovi uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou 

i nemajetkovou újmu, které Koordinátorovi či Objednateli vzniknou v důsledku 

uplatnění práv třetích osob vůči Koordinátorovi či Objednateli v souvislosti s porušením 
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povinnosti dalšího účastníka dle předchozí věty. 

9.2. Veškeré závazky vyplývající pro Koordinátora z bodu 8 Smlouvy s Objednatelem 

zavazují v míře odpovídající jeho plnění i Dalšího účastníka. 

10. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

10.1. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám 

a k minimalizaci vzniklých škod. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za 

škodu způsobenou v důsledku porušení povinností vyplývajících z příslušných 

právních předpisů či vyplývajících z této Smlouvy. 

10.2. Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za škodu vzniklou porušením povinnosti 

ze Smlouvy, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale 

zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na 

její vůli. Překážka vzniklá ze škůdcových vnitřních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy 

byl škůdce s plněním povinnosti ze Smlouvy v prodlení, ani překážka, kterou byl 

škůdce podle Smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. 

Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu 

na vzniklé překážky bránící řádnému plnění Smlouvy a dále se zavazují k vyvinutí 

maximálnímu úsilí k jejich odvrácení a překonání. 

10.3. Škoda se hradí v penězích, nebo, je-li to možné nebo účelné, uvedením do předešlého 

stavu podle volby poškozené Smluvní strany v konkrétním případě. 

11. SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY 

11.1. V případě, že další účastník nesplní některou ze svých povinností ve lhůtě uvedené ve 

Smlouvě, má Koordinátor právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 0,3 % 

z celkové částky hodnoty maximálního rozsahu Předmětu plnění dle této Smlouvy za 

každý, i započatý, den prodlení. 

11.2. Další účastník se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy (předání 

Zprávy a poskytnutí Konzultačních hodin Objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech 

skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním Smlouvy. Za prokázané 

porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této Smlouvě je Další účastník 

povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

prokazatelného porušení povinnosti. Toto ustanovení se nevztahuje na případ 

právními předpisy stanovené informační povinnosti (např. finančních kontrol, 

předkládání zpráv o realizaci Projektu se žádostmi o platbu a výkazů pro účely 

schválení financování). 

11.3. Poruší-li Další účastník některou ze svých povinností stanovených v čl. 9 této Smlouvy 

a článku 8 Smlouvy s Objednatelem, je povinen uhradit Koordinátorovi smluvní pokutu 

ve výši 50 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ prokazatelného porušení 

povinnosti. 

11.4. Vznikem nároku na zaplacení smluvní pokuty nebo zaplacením není dotčen nárok 

Koordinátora na náhradu vzniklé škody. 

11.5. Lhůta splatnosti pro placení jiných plateb dle Smlouvy (smluvních pokut, úroků 

z prodlení apod.) činí 15 kalendářních dní od doručení jejich vyúčtování. Sankce 

nejsou limitovány. 

11.6. Žádná ze Smluvních stran není zodpovědná za prodlení způsobené prodlením 
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s plněním závazků druhé Smluvní strany. 

11.7. Koordinátor se zavazuje před uplatněním nároku na smluvní pokutu písemně vyzvat 

druhou Smluvní stranu k podání vysvětlení porušení smluvní povinnosti a nápravě 

závadného stavu. 

12. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

12.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. V případě, 

že k podpisu Smlouvy Smluvními stranami nedojde v jednom dni, nabývá Smlouva 

platnosti dnem, kdy Smlouvu podepsala poslední Smluvní strana. 

12.2. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění Smlouvy v registru smluv v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o registru smluv“). 

12.3. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy z důvodů uvedených 

v občanském zákoníku. 

12.4. Před uplynutím stanovené doby lze platnost této Smlouvy ukončit rovněž 

oboustrannou písemnou dohodou Smluvních stran. 

12.5. Po skončení platnosti Smlouvy nemá žádná ze Smluvních stran nárok na další plnění 

dle Smlouvy, s výjimkou práv z poskytnutí příp. licencí, práva z odpovědnosti za vady, 

povinnost mlčenlivosti, povinnost uhradit smluvní pokuty či náhradu škody a další 

ustanovení Smlouvy, která podle svého obsahu mají trvat i po zániku smluvního 

vztahu. 

13. ROZHODNÉ PRÁVO 

13.1. Vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou výslovně neupravené se budou řídit 

českými, obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem 

v platném znění. 

13.2. Veškeré spory mezi Smluvními stranami vyplývající z této Smlouvy nebo z jejího 

porušení, ukončení nebo neplatnosti, budou rozhodovány obecnými místně a věcně 

příslušnými soudy České republiky, pokud nebudou vyřešeny dohodou obou 

Smluvních stran. 

13.3. Smluvní strany se dohodly, že pro případ soudního řízení bude místně příslušným 

soudem obvodní soud v sídle Zpracovatele. 

14. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

14.1. Písemnosti či dokumenty související s touto Smlouvou budou Dalšímu účastníkovi 

i Koordinátorovi doručovány do datové schránky nebo na adresu sídla, resp. kontaktní 

adresu smluvní strany. Vyskytnou-li se pochybnosti o doručení konkrétní písemnosti, 

nebo jestliže Další účastník nebo Koordinátor doručení písemnosti jakkoli zmaří, bude 

taková písemnost považována za doručenou druhé straně desátý den po jejím 

odeslání do výše uvedené datové schránky či na uvedenou adresu sídla Dalšího 

účastníka nebo Koordinátora, a to bez ohledu na skutečnost, zda se zde Další účastník 

nebo Koordinátor fakticky zdržuje či nikoliv. Běžná komunikace organizačního 

a informativního charakteru bude probíhat emailovou komunikací na kontakty uvedené 

v hlavičce této Smlouvy. 
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14.2. V případě, že během trvání smluvního vztahu dojde ke změně sídla Smluvní strany 

či změně kontaktních osob, obě Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že o těchto 

změnách se budou vzájemně informovat a zároveň konstatují, že tato změna není 

důvodem k sepsání dodatku k této Smlouvě. 

14.3. Další účastník bere na vědomí a vyjadřuje tímto svůj souhlas s uveřejněním této 

Smlouvy v celém rozsahu včetně jejích případných příloh a dodatků v souladu 

s požadavky vyplývajícími ze zákona o registru smluv. Smluvní strany výslovně 

souhlasí, že tato Smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna včetně všech 

případných příloh a dodatků, s výjimkou částí označených Dalším účastníkem za jeho 

obchodní tajemství. 

14.4. V případě neposkytnutí či krácení finanční částky Objednatelem na tomto Projektu, 

který je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci 

Operačního programu Praha – pól růstu ČR a v rámci kterého je realizováno Plnění 

dle této Smlouvy, si Koordinátor také vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy. Při 

odstoupení od Smlouvy z tohoto důvodu bude provedeno vyúčtování všech 

provedených a uznaných plnění a ta budou Dalšímu účastníkovi na základě 

vystaveného daňového dokladu uhrazena bezodkladně poté, co Koordinátor obdrží 

platbu od Objednatele. Odstoupení od Smlouvy ze strany Koordinátora nabývá 

účinnosti ve chvíli obdržení doručeného sdělení o odstoupení od Smlouvy Dalšímu 

účastníkovi, případně bude možné po vzájemné dohodě smluvních stran dokončit tu 

část předmětu Plnění, na kterou bude zajištěno financování. Odstoupení od Smlouvy 

ze shora uvedených důvodů nepodléhá žádným sankcím. 

15. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

15.1. Další účastník prohlašuje, že si je vědom, že Koordinátor a Objednatel zpracovává 

osobní údaje Dalšího účastníka a členů realizačního týmu Dalšího účastníka, kteří se 

podílejí na realizací Předmětu plnění dle této Smlouvy (dále jen „osobní údaje") pro 

účely plnění povinností vyplývajících ze zákona, plnění závazků podle této smlouvy 

nebo oprávněných zájmů Koordinátora a Objednatele. 

15.2. Koordinátor prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu Další účastník poskytne 

nebo se kterými přijde do styku v souvislosti s plněním závazku podle této Smlouvy, 

nebudou využívány k jiným účelům, než k jakým mu byly Dalším účastníkem 

poskytnuty nebo Koordinátorem pro účely plnění této Smlouvy shromážděny. 

15.3. Další účastník prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu Koordinátor poskytne 

nebo se kterými přijde do styku v souvislosti s plněním závazku podle této Smlouvy, 

nebudou využívány k jiným účelům, než k jakým mu byly Koordinátorem poskytnuty 

nebo Dalším účastníkem pro účely plnění Smlouvy shromážděny. Další účastník je 

oprávněn tyto údaje zpracovávat pouze za účelem plnění závazků vyplývajících 

z uzavřené Smlouvy. Další účastník je povinen při zpracování osobních údajů 

postupovat v souladu s příslušným nařízením a dalšími relevantními právními předpisy 

a zavazuje se zajistit ochranu osobních údajů Koordinátora a Objednatele. Další 

účastník je zejména povinen zajistit, že nedojde k neoprávněným či protiprávním 

zpracováním, ztrátě, neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění nebo 

neoprávněnému přístupu k osobním údajům a že osobní údaje, jakmile pomine účel 

jejich zpracování, budou náležitě zlikvidovány. 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
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16.1. Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky označovanými 

a číslovanými vzestupnou řadou po dohodě obou Smluvních stran a podepsanými 

oprávněnými zástupci Smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná. 

16.2. Uzavřením této Smlouvy nedochází k žádnému faktickému ani právnímu omezení 

kterékoli ze Smluvních stran ve vztahu k plnění jakékoli již existující zakázky vůči jejich 

klientům či ve vztahu k jejich snaze o získání budoucích zakázek kdykoli v budoucnu. 

16.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným či neúčinným, 

nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná.  

Smluvní strany se v tomto případě zavazují jednat v dobré víře s cílem nahradit 

neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá 

původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. 

16.4. Smluvní ustanovení, z nichž vyplývá, že mají přetrvávat i po ukončení této Smlouvy, 

přetrvávají i po ukončení této Smlouvy. 

16.5. Tato Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden výtisk obdrží 

Koordinátor, jeden výtisk obdrží Další účastník. 

16.6. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a 

na důkaz dohody o všech článcích této Smlouvy připojují podpisy svých zástupců. 

17. PŘÍLOHY 

17.1. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou: 

 Příloha č. 1 – Smlouva s Objednatelem 

 

 

Za Koordinátora:        Za Dalšího účastníka: 

 

V Praze dne __________________                              V Praze dne __________________ 

 

 

 

Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D., ředitel       prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D., ředitel 
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