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SMLOUVA O DÍLO 

SOCIÁLNÍ ROZVOJ (VČETNĚ VZDĚLÁVÁNÍ, SOCIÁLNÍCH A 
ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB) – ETIOPIE 

 

 

Smluvní strany 

Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí 
se sídlem Praha 1, Loretánské nám. 5 

 

bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 17228-001/0710 

IČO: 45769851 (pro tento účel není plátcem DPH) 
na straně jedné 

(dále jen "objednatel") 
 

a 

 

pplk. Ing. Miroslav Krčmář 
Kunětická 287, 533 45 Opatovice n. L. 

 

na straně druhé 

(dále jen "zhotovitel") 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. a podle § 2358 a 

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o 

dílo: 

 

Článek I - Předmět smlouvy 

Účast na interní evaluaci prioritního sektoru programu ZRS Sociální rozvoj (včetně 
vzdělávání, sociálních a zdravotnických služeb) v Etiopii včetně účasti na hodnotící misi 
EVALETH 2022 do Etiopie v lednu / únoru 2023. 

 

Článek II – Doba a termíny zpracování 
Zhotovitel je povinen své služby poskytovat a dílo v termínech stanovených objednatelem 
zpracovávat, a to v období od ledna do května 2023. 

 

Článek III – Cena a způsob platby 

V souladu s předpokládanou pracností a ostatními variabilními náklady (cestovní náklady, 
ubytování, stravné, tlumočení, ostatní) činí maximální souhrnná smluvní cena za vykonanou 

práci 75 000 CZK bez DPH (zhotovitel není plátcem DPH). 

 

Souhrnná cena se stanoví na základě kalkulace takto: 
 

sběr dat v rámci terénní mise: CZK 15 000 

 

transport CZ – ETH – CZ: 25 000 CZK 

 

ubytování & stravování v ETH: EUR 1000 

 

transport po ETH: EUR 200 
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tlumočení: EUR 200 

 

Smluvní cenu za provedené dílo uhradí objednatel měsíc před odjezdem zhotovitele na 
hodnotící misi do Etiopie. 
 

Článek IV - Práva a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se nezúčastnil ani se nebude účastnit výběrových řízení, 
jejichž předmětem jsou veřejné zakázky na předmětné evaluace vyhlášené 
objednatelem v roce 2022. 

2. Zhotovitel je povinen provést sjednané dílo řádně a včas na svůj náklad a na své 
nebezpečí. 

3. Zhotovitel může se souhlasem objednatele odevzdat dílo ještě před sjednanou dobou. 
4. Zhotovitel zaručuje, že dílo předá bez právních vad. 
5. Zhotovitel má za splnění podmínek této smlouvy právo na zaplacení sjednané ceny 

(viz článek I a článek III). 
6. Neopatří-li objednatel zhotoviteli ve sjednané lhůtě podklady potřebné k vytvoření 

díla, nebo neposkytuje-li potřebnou a dohodnutou součinnost, má zhotovitel právo v 
dohodě s objednatelem změnit termín ukončení díla nebo jeho části. 

7. Zhotovitel je povinen uchovávat v tajnosti důvěrné informace o objednateli, ke kterým 
bude mít jako zhotovitel přístup. Informace o způsobu plnění této smlouvy, popř. 
reference o účasti na této smlouvě může zhotovitel poskytnout jinému subjektu jen po 
předchozím písemném souhlasu objednatele, nejde-li o informace vyžádané na 
základě nebo k provedení zákona; v takovém případě bude zhotovitel objednatele bez 
zbytečného odkladu informovat.  

8. Zhotovitel je povinen použít podklady předané mu pro vytvoření díla objednatelem 
pouze pro vytvoření díla podle této smlouvy. 

9. Zhotovitel je povinen při všech svých plněních podle této smlouvy a v souvislosti s ní 
postupovat s veškerou péčí (a to i odbornou), v souladu s touto smlouvou a s obecně 
závaznými právními předpisy a s pokyny objednatele tak, aby nedocházelo k žádným 
vadám a problémům, zejména průtahům, ohledně plnění podle této smlouvy. Je též 
povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na případnou 
nevhodnost jeho případných pokynů a informovat jej o všech dalších okolnostech, 
které by mohly být na překážku provedení díla této smlouvy, a navrhnout ohledně 
dotčených pokynů nebo okolností vhodná řešení. 

10. Zhotovitel je povinen při veškerých svých plněních podle této smlouvy a v souvislosti 

s ní, postupovat v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

11. Zhotovitel je povinen při veškerých svých plněních podle této smlouvy a v souvislosti 

s ní vždy jednat tak, aby svým jednáním, opomenutím, apod. nepoškodil dobré jména 
a vážnost objednatele a aby ho nevystavil rizikům veřejnoprávních a/nebo 
soukromoprávních postihů v České republice ani v zahraničí; v případě, že by něco 
takového hrozilo, je zhotovitel povinen okamžitě to písemně sdělit objednateli; totéž 
platí, hrozí-li, že bude zhotovitel plnění jakkoliv dotčeno z důvodu vyšší moci. 

12. Zhotovitel odpovídá v plné výši za škodu, kterou způsobí objednateli nebo třetím 
osobám při provádění díla. 

13. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě nedodržení termínů plnění dohodnutých podle 
čl. II této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den 
prodlení, a to i opakovaně. Vyúčtovaná či zaplacená smluvní pokuta není překážkou 
na případné uplatnění náhrady škody. Při opakovaném nedodržení termínů plnění je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
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Článek V - Práva a povinnosti objednatele 

1. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho zhotovení pokud 

jsou zhotovitelem splněny řádně a včas všechny podmínky smlouvy. Objednatel je 

oprávněn poměrně sjednanou cenu snížit. 
2. Zanikne-li závazek vytvořit dílo z důvodů, za které odpovídá objednatel, uhradí 

zhotoviteli sjednanou cenu, od které se odečte to, co zhotovitel ušetřil neprovedením 
díla, co vydělal jinak nebo co úmyslně zameškal udělat. 

3. Objednatel je povinen předat zhotoviteli do 30 dnů od podpisu této smlouvy podklady 
dle harmonogramu jednotlivých evaluací v roce 2022, které považuje za nezbytné k 
vytvoření díla. 

4. Objednatel je povinen na požádání zhotovitele poskytovat zhotoviteli součinnost 
ve vyžádaném rozsahu. 

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat vytváření díla. Zjistí-li, že zhotovitel realizuje dílo 
v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 

zhotovitel odstranil vady a dílo vytvářel řádně. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v 
přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, může objednatel od smlouvy odstoupit. Nárok na 
zaplacení smluvní pokuty není odstoupením od smlouvy dotčen. 

 

Článek VI – Licence a vlastnická práva 

1. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli výhradní licenci k užití díla podle 

této smlouvy v rozsahu časově, množstevně a územně neomezeném a ke všem 
známým způsobům užití díla nebo jeho části podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon).  

2. Objednatel není oprávněn do díla či jeho částí zasahovat, upravovat je či jinak měnit; 
za účelem provedení potřebných změn je objednatel povinen kontaktovat zhotovitele a 

formou dodatku k této smlouvě sjednat podmínky provedení potřebných úprav. 
3. Objednatel není povinen licenci využít. 
4. Objednatel je oprávněn poskytnout práva z licence zcela nebo zčásti třetí osobě, a to 

jak poskytnutím podlicence, tak postoupením licence. O každém takovém poskytnutí 
práv a o osobě jejich nabyvatele je povinen objednatel bez odkladu informovat 

zhotovitele. 

5. Zhotovitel tímto uděluje objednateli svolení ke zveřejnění díla. 
6. Licenční oprávnění poskytnuté objednateli podle tohoto článku a vlastnické právo ke 

všem věcem (nosičům), na nichž bude dílo a jeho části objednateli předáno, 
předcházejí na objednatele dnem předání díla nebo jeho částí.  

 

Článek VII – Ostatní ujednání 
1. Poruší-li jedna ze smluvních stran podstatným způsobem své povinnosti stanovené 

obecně závazným předpisem nebo touto smlouvou, je druhá smluvní strana oprávněna 
od této smlouvy odstoupit úplně nebo částečně, jestliže to oznámí bez zbytečného 
odkladu druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva na 
uplatnění nároků na náhradu škody, vzniklé porušením této smlouvy. Odstoupení musí 
být vždy učiněno písemně a je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. 

2. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména: 
- nedodržení obsahu a rozsahu Díla 

- poškození dobrého jména druhé smluvní strany. 
3. Smluvní strany jsou povinny zachovat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se druhé 

smluvní strany, se kterými se seznámí při plnění této smlouvy (nejsou-li a nestanou-li 
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se tyto informace veřejně přístupnými jinak než v důsledku porušení zde formulované 
povinnosti mlčenlivosti). V případě porušení povinnosti mlčenlivosti je příslušná 
smluvní strana povinna zaplatit druhé smluvní straně škodu, která jí porušením této 
povinnosti prokazatelně vznikne. 

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a jejích případných 
následných dodatcích nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 
občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich zpřístupnění zejména ve smyslu zák. 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a k jejich 

zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek. 
 

Článek VIII - Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva je uzavřena jejím podpisem oběma smluvními stranami, přičemž nabývá 

účinnosti dnem zveřejnění objednatelem v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv).  

2. Zhotovitel není oprávněn svá práva a povinnosti z této smlouvy bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele převést zcela ani zčásti na třetí osobu. 

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně formou 
vzestupně očíslovaného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. 
Dodatky smlouvy nabývají účinnosti zveřejněním objednatelem v Registru smluv 

v souladu se zákonem o registru smluv. 

4. Tuto smlouvu mohou smluvní strany před ukončením její účinnosti ukončit 
vzájemnou dohodou. Dohoda musí být učiněna písemně a podepsána oběma 
smluvními stranami. V dohodě musí být stanoveno, jakým způsobem budou 
vypořádány vzájemné závazky. 

5. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 24. 1. 2022 do 15. 5. 2023. Ta ustanovení, 
která mohou svým obsahem přesáhnout časovou účinnost smlouvy, zůstávají 
v platnosti až do doby jejich naplnění. 

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž po 2 (dvou) obdrží 
každá ze smluvních stran. 

 

 

V Praze dne………………………… V Praze dne………………………… 

 

 

 

 

 

……………………………………… ……………………………………… 

Zhotovitel     Objednatel 

pplk. Ing. Miroslav Krčmář    


