5fciLOU¥Á O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 8b., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník")

Lesy České republiky, s. p.
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540
se sídlem:
Přemyslova 1106/19, NovýHradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČO:
42196451
DIČ:
CZ42196451
zastoupený:
Ing. DanielemSzórádem, Ph. D., generálním ředitelem
(dále jen „objednatel")

RNDr. Pavel Hadaš
zapsán v živnostenském rejstříku vedeném na MÚ Veselí nad Moravou, č.j. ZIV/248/2012/3,
sp. značka ZIV/248/2012
se sídlem:
Veselská 31,69 662 Strážnice
IČO:
47344750
DIČ:
CZ5709202004
zastoupená:
RNDr. Pavlem Hadašem, Ph.D.
(dále jen „zhotovitel")
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:
I.
Předmět smlouvy
1.

Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a
své nebezpečí následující dílo:
a) zpracování depozičních studií pro potřeby stanovení podílu emisních zdrojů na
imisnědepozičních škodách na lesních porostech spravovaných objednatelem za období
let 2016, 2017 a 2018,
b) zpracování znaleckých posudků za účelem stanovení příčiny vzniku imisnědepozičních
škod na lesních porostech v letech 2016, 2017 a 2018,
c) provedení doplňkových prací, činností a podávání vyjádření v rámci upřesňování výpočtů
a poskytování podrobných či doplňujících imisních a depozičních podkladů při řešení
sporů o náhradu imisních škod a při mimosoudních jednáních.
(dále též jen „dílo")

2.

Předmětem depoziční studie podle odstavce 1 písm. a) tohoto článku Smlouvy je
vyhodnocení depozičních toků a imisních koncentrací jako podkladu pro stanovení
celkové potencionální depozice S, N (suché + mokré) a kyselé depozice (S+N) v síti
referenčních bodů na území lesních správ a lesních závodů objednatele a stanovení podílu

jednotlivých bodových a plošných emisních zdrojů na těchto depozicích. Tento podíl
vstupuje do metodiky stanovení finanční náhrady imisních škod jako podklad pro
rozdělení celkové výše škody na jednotlivé bodové znečišťovatele za jednotlivé roky v
období let 2016-2018. Součástí depoziční studie je zpracování imisních, emisních a
klimatických dat potřebných jako vstupy do modelu rozptylu a depozičních toků.
3.

Zhotovitel v rámci plnění předmětu Smlouvy dodá objednateli též softwarové programy
určené pro získávání sestav procentového a korunového podílu jednotlivých emisních
zdrojů. Tyto programy budou v rámci automatizovaného zpracování na počítači vytvářet
následující sestavy v digitální formě i pro tisk:

a)

podle jednotlivých zdrojů emisí s výpočtem škod na referenčních bodech (zdroj je
zadáván dle číslování v REZZO 1),

b)

podle okresních přehledů podílu jednotlivých organizací tříděných podle stanovených
mezí (zdroje jsou řazeny dle číslování v REZZO 1) a

c)

podle jednotlivých zdrojů emisí s výpočtem škod na referenčních bodech (zdroj je
zadáván dle identifikačního čísla emitenta).

4.

Datové soubory a programy, doplněné průvodním textem použité metodiky, budou
součástí znaleckého posudku. Součástí znaleckého posudku budou též následující datové
přehledy za jednotlivé roky 2016, 2017 a 2018:

a)

překročení kritických zátěží H+ u hlavních hospodářských dřevin a nutričního dusíku
jehličnatého porostu v síti referenční bodů,

b)

poloha meteorologických a srážkoměrných stanic použitých pro vypracování větrných
růžic, teplotního zvrstvení a srážkových úhrnů,

c)

modelově odvozené hodnoty depozice síry (S) a dusíku (D), kyselé depozice (H+) na volné
ploše (VP, nad lesním porostem) a podkorunová depozice (PDK, v porostu),

d)

podíl zahraničních emisních zdrojů na potencionální kyselé depozici (H+) na volné ploše
v síti referenčních bodů.

5.

Zhotovitel je povinen provést dílo dle Smlouvy osobně, s maximální odbornou péčí a bez
vad. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti.
Dílo, které vykazuje vady a nedodělky není objednatel povinen převzít.
li.
Termín a místo plnění

1.

Části díla podle čl. I. odst. 1 písm. a) a b) této smlouvy (depoziční studie a znalecký
posudek) vztahující se k příslušnému roku (postupně 2016, 2017, 2018) zhotovitel předá
objednateli do 90 dnů ode dne, kdy byl zhotoviteli objednatelem předán seznam
souřadnic referenčních bodů a databáze REZZO 1 za příslušný rok (2016, 2017, 2018). O
předání shora v tomto odstavci uvedených podkladů bude vyhotoven předávací protokol,
datovaný a podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Činnosti zahrnuté do
části díla podle čl. I odst. 1 písm. c) budou pro objednatele zhotovitelem prováděny
průběžně, v přiměřené době, podle potřeb objednatele na základě jeho písemných
požadavků.

2.

Místem plnění - předání díla je ředitelství Lesů České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové.
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lil.
Cena za dílo
1.

Smluvními stranami dohodnutá cena za dílo činí částku 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc) za
veškerá řádně poskytnutá plnění dle čl. I. odst. 1 písm. a) a b) této smlouvy vztažená
k období roku 2016.
Smluvními stranami dohodnutá cena za dílo činí částku 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc) za
veškerá řádně poskytnutá plnění dle čl. I. odst. 1 písm. a) a b) této smlouvy vztažená
k období roku 2017.
Smluvními stranami dohodnutá cena za dílo činí částku 499 000,- Kč (slovy: čtyři sta
devadesát devět tisíc) za veškerá řádně poskytnutá plnění dle čl. I. odst. 1 písm. a) a b)
této smlouvy vztažená k období roku 2018.
Za veškerá plnění dle čl. I. této smlouvy vztažená k rokům 2016, 2017 a 2018 tak
zhotoviteli náleží celková cena za dílo ve výši 1499 000,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta
devadesát devět tisíc)

2.

Z ceny za dílo dle odstavce 1 vztažené k období roku 2016 činí cena za část plnění podle čl.
I. odst. 1 písm. a) této smlouvy 480 000,- Kč a cena za část plnění podle čl. I. odst. 1 písm.
b) této smlouvy 20 000,- Kč.
Z ceny za dílo dle odstavce 1 vztažené k období roku 2017 činí cena za část plnění podle čl.
I. odst. 1 písm. a) této smlouvy 480 000,- Kč a cena za část plnění podle čl. I. odst. 1 písm.
b) této smlouvy 20 000,- KČ.
Z ceny za dílo dle odstavce 1 vztažené k období roku 2018 činí cena za část plnění podle čl.
I. odst. 1 písm. a) této smlouvy 480 000,- Kč a cena za část plnění podle čl. I. odst. 1 písm.
b) této smlouvy 19 000,- Kč.

3.

Cena za dílo zahrnuje odměnu zhotovitele za část díla uvedenou v čl. i odst. 1 písm. c) a
dále za veškeré náklady zhotovitele spojené s poskytnutím příslušných plnění dle této
smlouvy, včetně cestovného, poštovného, hovorného apod. Vedle této ceny nenáleží
zhotoviteli jakékoliv náhrady nákladů vzniklých při realizaci této smlouvy. Tato cena je
nepřekročitelná.

4.

K ceně za dílo se připočte DPH, vznikne-li povinnost k její úhradě.
IV.
Platební podmínky

1.

Cena za část díla provedeného ve vztahu k jednotlivým obdobím (2016, 2017 a 2018)
bude objednatelem uhrazena na účet zhotovitele, a to na základě objednateli doručené
faktury se splatností 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Zhotovitel fakturu
vystaví po převzetí řádně provedených částí díla podle čl. I odst. 1 písm. a) a b),
vztahujících se k příslušnému roku, objednatelem v místě plnění, stvrzeném předávacím
protokolem, datovaným a podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2.

Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu za dílo.

3.

Platba proběhne výhradně v korunách českých.

4.

V případě, že faktura nebude mít náležitosti řádného daňového dokladu anebo náležitosti
stanovené touto smlouvou, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli
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zpět, aniž by se dostal do prodlení s platbou ceny. Lhůta splatnosti v takovém případě
počíná běžet od doručení řádně vystaveného dokladu objednateli.
5.

Fakturační adresou je adresa sídla objednatele.

6.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen
neprodleně o tomto písemně informovat objednatele.

7.

Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve
smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané
hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH.
Poskytovatel obdrží pouze cenu reklamních plnění bez DPH.
V.
Práva a povinnosti smluvních stran, předání a převzetí díla

1.

Zhotovitel se zavazuje při plnění svých závazků plynoucích z této smlouvy postupovat
v souladu s příslušnými právními předpisy a s maximální odbornou péčí.

2.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli plnění dle této Smlouvy v kvalitě
odpovídající jeho odborným znalostem a zkušenostem, které lze od něj vzhledem k jeho
profesnímu zaměření právem očekávat.

3.

Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost, přičemž pro účely této Smlouvy se
nepoužije ustanovení § 2591 Občanského zákoníku.

4.

Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním.

5.

Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín
odevzdávání díla. Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu.

6.

O převzetí díla, resp. jeho části pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a
převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude
obsahovat zejména identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že
dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden
zhotovitel.

7.

Termín pro předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do
uvedeného termínu převzato.

8.

Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že bude-li mít předmět plnění v okamžiku
předání objednateli vadu či více vad, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí takového
vadného plnění a ke splnění závazku zhotovitele dle čl. I této Smlouvy nedojde. Tato
skutečnost bude zaznamenána v předávacím protokolu, a to zejména důvod odmítnutí
převzetí plnění a specifikace vad poskytnutého plnění a bude sjednán způsob a termín pro
jejich odstranění.

9.

Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené době či oznámí-li objednateli, že vady
neodstraní, bude vadné plnění považováno za podstatné porušení Smlouvy.
VI.
Odpovědnost za vady a za škodu

1.

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno dle smlouvy a v souladu s příkazy
objednatele.
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2.

Za případnou škodu odpovídá strana, která tuto škodu způsobila, jestliže tato strana
neprokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Odpovědnost
za škodu a její náhrada se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3.

.Zhotovitel odpovídá za takové vady díla, které byly způsobeny porušením povinnosti
zhotovitele, a to i když se vada stane zjevnou po převzetí díla objednatelem, a to bez
ohledu na to, zda vady byly vytknuty při protokolárním předání a převzetí díla.

4.

Má-li dílo vady, je objednatel oprávněn požadovat jejich bezplatné odstranění nebo
přiměřenou slevu z ceny za dílo.

5.

Jestliže objednatel vytkne zhotoviteli vady, a tento vady v dohodnuté době (jinak
v přiměřené době stanovené objednatelem) neodstraní, nebo jde-li o vady
neodstranitelné, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy nebo požadovat slevu z
ceny za dílo nebo vady nechat odstranit třetí osobou na náklad zhotovitele.

6.

Uplatnění nároku z odpovědnosti za vady nevylučuje nárok objednatele na náhradu
škody, která mu z vady vznikla.
VII.
Ochrana informací, údajů a dat

1.

Každá ze smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích
týkajících se druhé smluvní strany a předmětu této smlouvy, které (a) získala přímo či
nepřímo od druhé smluvní strany v souvislosti s uzavřením a plněním závazků z této
smlouvy a/nebo (b) ji budou sděleny či zpřístupněny druhou smluvní stranou či je získá
jiným způsobem v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy (dále jen „důvěrné
informace"). Povinnost mlčenlivosti zahrnuje povinnost smluvních stran učinit vše, co lze
spravedlivě požadovat, aby důvěrné informace nevešly ve známost nepovolané osoby.

2.

Smluvní strany jsou oprávněny sdělit důvěrné informace třetí osobě pouze s předchozím
písemným souhlasem druhé smluvní strany s tím, že tento souhlas je vázán na povinnost
zavázat tuto třetí osobu, aby nakládala s těmito informacemi jako s důvěrnými a na
souhlas této třetí osoby, že závazek přijímá, a to alespoň v rozsahu stanoveném
Smlouvou; tím nejsou dotčeny povinnosti smluvních stran stanovené právními předpisy
pro nakládání s informacemi označenými těmito předpisy za důvěrné.

3.

Důvěrnými informacemi nejsou nebo přestávají být:

a)

informace, které byly v době, kdy byly smluvní straně poskytnuty, veřejně známé, nebo

b)

informace, které se stanou veřejně známými poté, co byly smluvní straně poskytnuty,
s výjimkou případů, kdy se tyto informace stanou veřejně známými v důsledku porušení
závazků smluvní strany podle této Smlouvy, nebo

c)

informace, které byly smluvní straně prokazatelně známé před jejich poskytnutím, nebo

d)

informace, které je smluvní strana povinna sdělit oprávněným osobám na základě
platných právních předpisů.

4.

Smluvní strany se zavazují uchovat v tajnosti veškeré skutečnosti, informace a údaje
týkající se druhé smluvní strany, předmětu plnění Smlouvy nebo s předmětem plnění
související, které jsou dle ustanovení § 504 Občanského zákoníku považovány za obchodní
tajemství.
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5.

Poskytnutí informací na základě povinností stanovených smluvním stranám obecně
závaznými právními předpisy není považováno za porušení povinností smluvních stran
sjednaných v tomto článku Smlouvy. Jedná se zejména o povinnost objednatele na žádost
poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 8b., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů.

6.

Pokud porušením povinností stanovených v tomto článku Smlouvy vznikne některé ze
smluvních stran škoda, je příslušná smluvní strana povinna oprávněné smluvní straně
vzniklou škodu v plném rozsahu nahradit.

7.

Závazky smluvních stran uvedené v tomto článku Smlouvy trvají i po skončení účinnosti
této Smlouvy.

8.

Objednatel je oprávněn uveřejnit tuto Smlouvu včetně všech jejích případných dodatků
na svém profilu zadavatele.
Vlil.
Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1.

V případě prodlení zhotovitele s provedením nebo předáním díla anebo jeho části je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i
započatý den prodlení.

2.

Smluvní strana, která poruší svou povinnost vyplývající z čl. VII Smlouvy je povinna zaplatit
druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ
porušení své povinnosti.

3.

Vznikem povinnosti zhotovitele zaplatit smluvní pokutu ani jejím samotným zaplacením
nezaniká povinnost zhotovitele splnit povinnost, jejíž splnění bylo smluvní pokutou
zajištěno. Zhotovitel je i nadále povinen ke splnění takovéto povinnosti.

4.

Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno
ani nijak omezeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti,
jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, a to v plném rozsahu.

5.

Smluvní pokuta je splatná do 21 dní od doručení písemného oznámení o jejím uplatnění
druhé smluvní straně. Objednatel je oprávněn svou pohledávku za zhotovitelem z titulu
povinnosti zhotovitele zaplatit smluvní pokutu započíst oproti pohledávce zhotovitele za
objednatelem z titulu povinnosti objednatele zaplatit cenu díla, popř. její část.

6.

Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku dle této smlouvy se obě smluvní
strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením je smluvní
strana v prodlení, za každý, byť i započatý, den prodlení až do úplného zaplacení.
IX.
Licenční ujednání

1.

Pro případ, že při plnění předmětu smlouvy je poskytován software, na který se vztahuje
ochrana poskytovaná zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon"), poskytuje zhotovitel tímto objednateli
oprávnění (licenci, podlicenci) užít tento software včetně jeho upgrade a update všemi
způsoby užití, za účelem užívání uvedeným v této smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že je
oprávněn objednateli licenci (podlicenci) poskytnout.

6

2.

Licence ciie předchozího odstavce se sjednává jako časově neomezená v trvání po celou
dobu autorské ochrany díla a pro území České republiky. Objednatel není povinen licenci
využít.

3.

Zhotovitel prohlašuje, že odměna za poskytnutí licence objednateli je již zahrnuta v ceně
za poskytnuté plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn za poskytnutí oprávnění
užít software požadovat úhradu žádných dalších či jiných plateb.
X.
Cršminal Compliance doložka
(Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání,
případná reakce na taková jednání)

1.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě
vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou
jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke
vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání
(včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran
nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 5b., o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob
(včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, případně aby
nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích
zaměstnanců podle platných právních předpisů.

3.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České
republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR"), a v jeho rámci přijal závazek
dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex
zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se Objednatel vymezuje proti jakémukoli
protiprávnímu a neetickému jednání a nastavuje postupy k prevenci a odhalování
takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a
efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze
obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž
může přijmout za své, a to v plném jejich znění.
XI.
Doba trvání smlouvy a ukončení smluvního vztahu

1.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne její účinnosti do splnění všech závazků
vyplývajících ze Smlouvy. Tuto smlouvu nelze vypovědět.

2.

Smluvní vztah založený touto smlouvou lze ukončit vzájemnou dohodou obou smluvních
stran.

3.

Každá ze smluvních stran může odstoupit od této Smlouvy v případech stanovených touto
Smlouvou nebo zákonem.

4.

Objednatel může odstoupit od Smlouvy také v případě podstatného
povinností ze strany zhotovitele. Pro účely této Smlouvy bude za
smluvních povinností považováno zejména prodlení zhotovitele se
plnění oproti termínu uvedenému v čl. II odst. 1 této Smlouvy o více
dnů.

porušené smluvních
podstatné porušení
splněním předmětu
než 30 kalendářních
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5.

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy také tehdy, je-li s přihlédnutím ke všem
okolnostem zřejmé, že zhotovitel není schopen splnit své závazky dle či. I této Smlouvy,
jestliže zhotovitel pozbude způsobilosti k řádnému provedení díla - zejména při ztrátě
příslušného oprávnění k provádění díla nebo jeho části (znaleckého oprávnění) nebo byloli během plnění předmětu této Smlouvy v rámci insolvenčního řízení vydáno rozhodnutí,
že je zhotovitel v úpadku. Objednatel může odstoupit od této Smlouvy i tehdy, jestliže se
zhotovitel dopustí vážného neprofesionálního chování nebo bude vyvíjet činnost, která
bude v rozporu s obsahem, účelem nebo předmětem této Smlouvy. Objednatel je také
oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace, či zhotovitel
opakovaně porušuje své povinnosti vyplývající z této Smlouvy, a to i přes předchozí
písemnou výzvu objednatele k nápravě.

6.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy také v případě, že je objednatel
v prodlení se zaplacením ceny za dílo, případně jeho části po dobu delší než jeden měsíc.

7.

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemnou formou a prokazatelně doručeno
druhé Smluvní straně. Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o
odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.

8.

Dojde-lí k odstoupení od Smlouvy pro podstatné porušení povinností, je povinna Smluvní
strana, která porušila smluvní povinnosti, uhradit druhé Smluvní straně prokazatelně
vynaložené náklady s plněním této Smlouvy do doby ukončení Smlouvy.

9.

Zánikem závazků uvedených v této Smlouvě dohodou ani odstoupením od Smlouvy není
dotčena platnost kteréhokoliv ustanovení Smlouvy, jež má výslovně či ve svých následcích
zůstat v platnosti po zániku výše citovaných závazků. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká
práva na zaplacení smluvní pokuty, dospělého úroku z prodlení, práva na náhradu škody
vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze
zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy, zejména závazku mlčenlivosti a
ochrany informací, zajištění závazků a ujednání o způsobu řešení sporů.
XII.
Závěrečná ustanovení

1.

Informace, které zhotovitel zjistí v průběhu provádění díla, může šířit nebo jinému
zpřístupnit pouze s písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že
informace související se zhotovením díla jsou důvěrného charakteru (blíže viz čl. VII
smlouvy).

2.

Data poskytnutá objednatelem lze použít jen pro účely řádného provádění díla dle této
smlouvy. Případné použití pro jiné účely je možné jen s písemným souhlasem
objednatele.

3.

K jednání o technických záležitostech této smlouvy a jejího provádění, k předán a převzetí
díla, popř. jeho částí (dále jen „kontaktní osoby") jsou oprávněni:
za zhotovitele:
RNDr. Pavel Hadaš, Ph.D., tel.: 606 420 140, e-mail: phadas@email.cz
za objednatele: Ing. Pavel Harčár, tel.: 724 524 014, e-mail: harcar@lesycr.cz.
Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit,
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna
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je účinná okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Změna nevyžaduje
uzavření písemného dodatku ke Smlouvě.
4.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění.

5.

Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé
smluvní strany převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající z této
Smlouvy nebo postoupit na třetí osobu jakékoli pohledávky nebo dluhy vzniklé na základě
této Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na
základě porušení této Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi,
pohledávkami a dluhy trvá i po ukončení trvání této Smlouvy. Jakékoli právní jednání
učiněné kteroukoli ze smluvních stran v rozporu s tímto omezením bude považováno
za příčící se dobrým mravům.

6.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude postupovat v souladu se svými
povinnostmi stanovenými v § 219 ZZVZ, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a
dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen, tedy včetně
smlouvy a všech jejích příloh a výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy. Smluvní
strany dále berou na vědomí, že smlouva včetně všech jejích změn a dodatků podléhá
povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

7.

Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen formou písemných a oboustranně
podepsaných dodatků.

8.

Tato smlouva je provedena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží
po dvou vyhotoveních.

9.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly,
porozuměly všem jejím ustanovením a bezvýhradně s nimi souhlasí.

S,

?

n

Ve Strážnici dne 16. 3. 2018

V Hradci Králové dne

Ing. Daniel Szórád, Ph.D.
generální ředitel
Lesy České republiky, s. p.

RNDr. Pavel Hadaš, Ph.D.
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