Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Smlouva o dílo
Školení autorů e-learningových učebních materiálů a úprava a převod těchto
materiálů do prostředí LMS Justiční akademie

Česká republika – Justiční akademie
se sídlem:

Masarykovo nám. 183, PSČ 767 01, Kroměříž

IČO:

70961808

DIČ:

Neplátce DPH

zastoupen:

Mgr. et Mgr. Jan Petrov LL. M.

bankovní spojení:

Česká národní banka Brno
č.ú.: 34522691/0710

dále jen „Objednatel“
a
……………..
se sídlem:

……………………………

IČO:

……………………………

DIČ:

CZ………………………..

zastoupen/jednající:
zapsán v obchodním rejstříku:
bankovní spojení:

………………………….
č.ú.: ……………………

dále jen „Zhotovitel“

dále jednotlivě jako „smluvní strana“, nebo společně jako „smluvní strany“ uzavírají v souladu
s ustanovením § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění (dále jen
„obchodní zákoník“) tuto Smlouvu o dílo – Školení autorů e-learningových učebních materiálů
a úprava a převod těchto materiálů do prostředí LMS Justiční akademie (dále jen „Smlouva“).
V případě, že Zhotovitel není podnikatelem v smyslu § 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku
v platném znění, strany se v souladu s § 262 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném
znění dohodly, že se závazkový vztah založený touto Smlouvou bude řídit tímto zákonem.
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Preambule
Objednatel provedl zadávací řízení k veřejné zakázce „Školení autorů e-learningových učebních
materiálů a úprava a převod těchto materiálů do prostředí LMS Justiční akademie“,(dále jen
„Zadávací řízení“) na školení autorů e-larningových učebních materiálů a úprava a převod těchto
materiálů do prostředí LMS Justiční akademie. Provedení školení autorů e-learningových učebních
materiálů a převod a úprava těchto materiálů do prostředí LMS Justiční akademie je součástí projektu
„Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů
a státních zastupitelství„ financovaného z programu Švýcarsko-české spolupráce. Hlavním cílem
projektu je zkvalitnit a standardizovat přípravu zejména zaměstnanců soudů a státních zastupitelství z
hlediska jejich profesního zaměření a stanovených řídících kompetencí.
Tato Smlouva je uzavřena se Zhotovitelem na základě výsledku Zadávacího řízení.

1. Předmět Smlouvy
1.1

1.2

Předmětem této Smlouvy je školení autorů e-learningových učebních materiálů a úprava
a převod těchto materiálů do prostředí LMS Justiční akademie. Součástí plnění musí být také
praktické školení pro práci se šablonou pro psaní distančních textů a v rámci učebních
materiálů tvorba multimédií (zpracování audiovizuálních záznamů či flashových animací) na
základě požadavků Objednatele.
Konkrétní činnost Zhotovitele se bude skládat z následujících aktivit:

a) Manažerská a školící činnost
•
Proškolení všech autorů učebních jednotek pro tvorbu modulů a studijních programů,
a to pro prostředí LMS Unifor Live!, konkrétně se bude jednat o psaní textů, vytváření
animací, skenů obrazovek, obrázků, videozáznamů, použití ikon a symbolů apod.

Školení musí být dále zaměřeno na rozbor základních typů zdrojů, které je možné na
webu využít. Předmětem tak musí být zejména příprava a zpracování textů, obrázků,
prezentací, fotografií, audia, videa, včetně streamovaného videa (webcast), klasických
a flash animací, www odkazů, diskusních fór, tutoriálů či webinářů, případně tvorba
dalších učebních materiálů využívajících počítačově podporovanou výuku.

Zhotovitel také definuje autorům technické požadavky pro tvorbu materiálů
převoditelných do prostředí LMS Unifor Live!, zejména specifikuje parametry
a standardy pro obsah prezentovaného materiálu: např. vymezení a popis použitých
formátů a stylů (font, velikost, záhlaví, odkazy…), určení formální struktury
jednotlivých témat a grafické návrhy obrázků, videa a dalších multimediálních prvků
podle požadavků Objednatele.
•
Zhotovitel proškolí autory podle požadavků Objednatele, a to v maximálním počtu 60
autorů.
•
Každý autor bude proškolen v rozsahu 10 dnů výuky (tzn. cca 80 hodin), z toho
minimálně 6 hodin musí být prezenční školení v psaní distančních a e-learningových
textů a v tvorbě multimediálních a interaktivních prvků. Distanční část musí být
realizována v prostředí LMS Unifor Live!
b) Převod učebních jednotek
Obsahem tohoto plnění se rozumí:
•
Zhotovitel je zavázán k převodu maximálního počtu 120 učebních jednotek. Učební
jednotkou se rozumí text zpracovaný v distanční šabloně, který nepřesáhne v průměru
75 stran textu zpracovaného podle ČSN 01 6910 (Úprava písemností zpracovaných
textovými editory).
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•
•
•

Tvorba multimédií na základě požadavků autora. Dodávky jednotlivých animací, prvků
apod. budou realizovány dle požadavků autorů a Objednatele.
Zhotovitel zpracuje audiovizuální záznam, který bude součástí učební jednotky, do
podoby umožňující jeho sledování v prostředí LMS Unifor Live! Celkový audiovizuální
záznam bude v maximálním rozsahu 240 minut.
Zhotovitel vytvoří a zpracuje flashové animace, které budou součástí učební jednotky,
a to v rozsahu max. 120 minut.

c) Tutorská činnost
Tutorskou činností se rozumí práce se skupinou autorů, a to:
•
Přímá a nepřímá podpora autorům (helpdesk). Přímá podpora bude poskytována
individuálně, a to osobně nebo prostřednictvím telefonu, nepřímá bude zprostředkována
zejména pomocí interkomu v prostředí LMS Unifor Live! a dále prostřednictvím emailu.
•
Osobní poradenství, a to buď na pracovišti Justiční akademie v Kroměříži, nebo
v Praze. Osobní konzultace nepřesáhnou u jednoho autora počet tří konzultací.
•
Konzultace a spolupráce při tvorbě osnovy učební jednotky, včetně určení možného
podílu multimediálních prvků.
•
Oponentura ucelené části učební jednotky (textu, scénáře multimediálního programu
apod.). Kontrola zapracování oponentních připomínek.
•
Jazyková korektura učebních jednotek.
•
Pilotní testování 30 učebních jednotek převedených do LMS Unifor Live!
•
Vedení evidence účastníků pilotního testování, a to v rámci studijní skupiny v prostředí
LMS Unifor Live! Kontrola studia studentů, komunikace s administrátory, řešení
organizačních záležitostí.
•
Návrhy na doplnění pilotních textů, drobné opravy formálního charakteru apod.
1.3

Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo provedené v souladu s touto Smlouvou sjednanou cenu.

1.4

Závazkem zhotovitele je dílo provést a převést vlastnické právo k němu na objednatele,
závazkem objednatele je dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2. Další práva a povinnosti smluvních stran
2.1

Objednatel se zavazuje zajistit pracovníkům Zhotovitele součinnost nezbytnou k provedení
předmětu Smlouvy dle čl. 1.

2.2

Zhotovitel se zavazuje, že veškeré kroky budou konány v součinnosti s odpovědným
pracovníkem Objednatele, viz čl. 10 odst. 10.1. Dále se Zhotovitel zavazuje informovat
neprodleně Objednatele o všech skutečnostech majících vliv na činnosti týkající se plnění dle
této Smlouvy, plnit řádně a ve stanoveném termínu své povinnosti vyplývající z této Smlouvy,
požádat včas Objednatele o potřebnou součinnost za účelem řádného plnění dle této Smlouvy,
na vyžádání Objednatele se zúčastnit osobní schůzky, pokud Objednatel požádá o schůzku
nejpozději 5 pracovních dnů předem. V mimořádně naléhavých případech je možno tento
termín po dohodě obou smluvních stran zkrátit.

2.3

Zhotovitel bude realizovat činnosti týkající se plnění dle této Smlouvy, přičemž je vždy
povinen postupovat svědomitě a s řádnou a odbornou péčí. Při poskytování služeb je
Zhotovitel vázán zákony, obecně závaznými právními předpisy a pokyny Objednatele, pokud
tyto nejsou v rozporu s těmito normami nebo zájmy Objednatele.
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2.4

Zhotovitel se zavazuje, že při své činnosti bude dbát, aby nebyla poškozena dobrá pověst
a jméno Objednatele. Při poskytování služeb musí Zhotovitel vždy sledovat zájmy
Objednatele.

2.5

Zhotovitel se zavazuje, že bude zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se
dozví v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy.

2.6

Veškeré materiály zpracované Zhotovitelem při plnění dle této Smlouvy se stávají okamžikem
jejich předání výlučným vlastnictvím Objednatele.

2.7

Zhotovitel umožní Objednateli, poskytovateli dotace (Ministerstvo financí) či jiným
příslušným institucím ověřit realizaci plnění dle této Smlouvy prostřednictvím přezkoumání
dokumentů nebo kontrol na místě plnění a v případě nutnosti provést kompletní audit na
základě podkladových materiálům k účtům, účetním dokladům a veškerým dokumentům
týkajícím se financování plnění Smlouvy. Tyto kontroly se mohou uskutečnit do 10-ti let od
schválení závěrečné zprávy projektu. Přesné datum sdělí Objednatel Zhotoviteli bez
zbytečného odkladu.

2.8

Zhotovitel se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům Objednatele, zástupcům
švýcarské strany zastoupené SECO a SDC, zástupcům švýcarského velvyslanectví v ČR,
zástupcům poskytovatele dotace, zástupcům NKJ-MF a Ministerstva spravedlnosti,
auditnímu subjektu či jiným příslušným kontrolním úřadům do míst a lokalit plnění Smlouvy,
a to včetně svých informačních systémů a dále k dokumentům a databázím týkajícím se
Smlouvy a učinit veškeré kroky pro usnadnění jejich práce. Přístup bude těmto zástupcům
umožněn na základě zachování mlčenlivosti ve vztahu ke třetím stranám. Zhotovitel zajistí,
aby dokumenty byly snadno přístupné a uložené tak, aby přezkoumání usnadnily.

2.9

Zhotovitel zaručuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly
a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných
pravidel na jakéhokoliv subdodavatele či jakoukoliv jinou stranu, která má prospěch
z finančních prostředků poskytnutých v rámci této Smlouvy. Tyto podmínky budou
promítnuty do smluv se subdodavateli.

3. Místo předání díla a doba plnění Smlouvy a způsob předání a převzetí Díla
3.1

Doba plnění dle této Smlouvy (dodací lhůta) je maximálně 10 měsíců ode dne podpisu
Smlouvy oběma smluvními stranami.

3.2

Místem předání a převzetí plnění je Kroměříž, Masarykovo nám. 183, PSČ 767 01. Předáním
plnění se rozumí předání seznamu proškolených autorů, seznamů převedených učebních
jednotek do prostředí LMS a seznamu vytvořených animací, včetně protokolů osvědčujících
jejich funkcionalitu.

3.3

Akceptace plnění dle Smlouvy proběhne formou akceptačního protokolu, jehož podpisem
uzná Objednatel plnění za řádné a bezvadné. Objednatel je oprávněn plnění odmítnout převzít,
pokud vykazuje vady a není kompletní. Odmítnutí Objednatel potvrdí Zhotoviteli e-mailem
a telefonicky do 5 pracovních dnů od předání plnění k akceptaci.

3.4

Objednatel je oprávněn převzít částečně zhotovené plnění, pokud tak učiní, tato skutečnost se
vyznačí v akceptačním protokolu. Zhotovitel je povinen dodat zbývající části plnění dle této
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Smlouvy nejpozději v sjednaném termínu dodání. Na tu část plnění, se kterou je Zhotovitel
v prodlení, se vztahuje ustanovení čl. 6 odst. 6.2 této Smlouvy.
3.5

V případě, že Objednatel plnění dle této Smlouvy převezme s vadami, které uvede do
Akceptačního protokolu, je Zhotovitel povinen neprodleně odstranit vady plnění, nejpozději
však do 5 dnů ode dne převzetí plnění dle Smlouvy Objednatelem.

3.6

V případě, že bude plnění dle této Smlouvy nebo jeho část při předání vykazovat zjevné vady,
uvede Objednatel tuto skutečnost do akceptačního protokolu. Objednatel je oprávněn
odmítnout přijetí vadného plnění. Zhotovitel je povinen ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne
odmítnutí převzetí vadného plnění Objednatelem dodat plnění dle této Smlouvy bezvadné.

4. Cena
4.1

Cena za plnění v celkovém rozsahu dle čl. 1 této Smlouvy činí …..………, - Kč
včetně DPH (slovy: ………………………. korun českých).

4.2

Cena podle tohoto článku je konečná a obsahuje již veškeré náklady související s plněním
předmětu Smlouvy, včetně cestovních a jiných nákladů Zhotovitele souvisejících s plněním
dle této Smlouvy. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a nemůže být změněna.
5. Platební a fakturační podmínky

5.1

Daňový doklad (faktura) za předmět plnění dle této Smlouvy bude vystaven Zhotovitelem
po podepsání Akceptačního protokolu, kterým bude převzato plnění bez vad oběma
smluvními stranami.

5.2

Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle
příslušných právních předpisů, zejména pak zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
o účetnictví, a zejména tyto údaje:
 označení Smlouvy;
 popis fakturovaného plnění a celkovou cenu;
 název projektu („Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání
zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství“), registrační číslo („CH007“) a věta „Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce“


přílohou je kopie Akceptačního protokolu podepsaného Objednatelem;

5.3

Faktura bude zaslána prostřednictvím datové schránky nebo doručena písemně nejdéle do 5
kalendářních dnů od podpisu Akceptačního protokolu.

5.4

Platba bude provedena v Kč formou bankovního převodu na účet Zhotovitele uvedeného
v záhlaví této Smlouvy. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě
peněžnímu ústavu.

5.5

Splatnost faktury vystavené na základě této Smlouvy činí dvacet (20) kalendářních dnů
od jejího vystavení.
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5.6

V případě, že faktura nebude obsahovat některou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné
údaje, je Objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit Zhotoviteli. Lhůta pro její splatnost
se tímto přerušuje a nová lhůta v délce dvaceti (20) kalendářních dnů počne plynout od data
vystavení nově vystavené/opravené faktury Objednateli.

5.7

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli jakékoliv zálohy na předmět plnění dle této Smlouvy.

6. Smluvní pokuty, odpovědnost za škody
6.1

V případě prodlení Objednatele se zaplacením faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat
od Objednatele úrok z prodlení v souladu s nařízením vlády č. 142/1994 Sb., v platném znění,
kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku.

6.2

V případě prodlení Zhotovitele s předáním plnění ve stanoveném termínu, je Objednatel
oprávněn požadovat od Zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny
plnění dle Smlouvy vč. DPH, s kterým je v prodlení, a to za každý započatý kalendářní den
prodlení.

6.3

V každém jednotlivém případě porušení závazků dle čl. 9. této Smlouvy vzniká druhé smluvní
straně právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 000,- Kč.

6.4

Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok smluvní strany na náhradu
skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody. Žádná ze smluvních stran
neodpovídá za škodu vzniklou jako následek vyšší moci.

6.5

Vyúčtování pokuty musí být zasláno prostřednictvím datové schránky nebo doručeno
písemně. Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení.

7. Záruka
7.1

Zhotovitel touto smlouvou přijímá závazek (záruku za jakost zboží), že dílo bude mít
Objednatelem požadované vlastnosti a bude způsobilé ke smluvenému užití po dobu
udržitelnosti projektu, což je doba, po kterou příjemce podpory musí udržet výstupy
projektu, tj. 10 let od ukončení projektu. Datum ukončení projektu bude sděleno
objednatelem.
8. Odpovědní pracovníci

8.1

Odpovědnými pracovníky Objednatele a Zhotovitele pro účely této Smlouvy jsou:
Za Objednatele:

Mgr. Jana Čechová
Mobil: +420 736 490 596
E-mail: jcechova@akademie.justice.cz

Za Zhotovitele:

………………………………
………………………………
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………………………………
……………………………….
8.2

Pouze odpovědní pracovníci a statutární zástupci smluvních stran jsou oprávněni vznášet vůči
druhé smluvní straně požadavky související s plnění dle této Smlouvy.

8.3

Odpovědný pracovník Objednatele je oprávněn zejména protokolárně přebírat plnění dle čl. 1
Smlouvy, kontrolovat a vyjadřovat se k průběhu plnění a podepsat Akceptační protokol podle
této Smlouvy.

8.4

Odpovědný pracovník Zhotovitele je oprávněn se vyjadřovat k požadavkům Objednatele.

8.5

Smluvní strany se zavazují po dobu platnosti této Smlouvy nezměnit odpovědné pracovníky
uvedené v čl. 8 odst. 1 bez závažných důvodů (dlouhodobá pracovní neschopnost – delší než
30 dnů, ukončení pracovního poměru atp.). V případě změny odpovědného pracovníka je
smluvní strana povinna neprodleně o této skutečnosti písemně informovat druhou smluvní
stranu.
9. Obchodní tajemství a důvěrné informace

9.1

Smluvní strany sjednávají, že veškeré skutečnosti obchodní, ekonomické a technické povahy
související se smluvními stranami a všechny skutečnosti, o nichž se dozví v souvislosti s touto
Smlouvou, které nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích, jsou smluvními stranami
považovány za obchodní tajemství. Pro účely této Smlouvy jsou důvěrnými informacemi
a obchodním tajemstvím zejména tato Smlouva, zápisy z jednání smluvních stran, všechny
informace, které poskytne Objednatel Zhotoviteli, ať již v podobě materializované
nebo dematerializované.

9.2

Smluvní strany se zavazují, že informace uvedené povahy jiným subjektům nesdělí,
nezpřístupní, ani nevyužijí pro sebe nebo pro jinou osobu. Zavazují se zachovat je v přísné
tajnosti a sdělit je výlučně těm svým pracovníkům, kteří jsou pověřeni zhotovením Díla dle
této Smlouvy a za tímto účelem jsou oprávněni se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu
seznámit. Smluvní strany se zavazují zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené
informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

9.3

V případě porušení obchodního tajemství ve smyslu § 51 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního
zákoníku, v platném znění, použijí smluvní strany prostředky právní ochrany proti nekalé
soutěži.

9.4

Poškozená smluvní strana má právo na náhradu škody, která jí takovýmto jednáním druhé
smluvní strany vznikne. Povinnost plnit ustanovení této Smlouvy se nevztahuje na informace,
které: mohou být zveřejněny bez porušení této Smlouvy, byly písemným souhlasem obou
smluvních stran zproštěny těchto omezení, jsou známé nebo byly zveřejněny jinak,
než následkem zanedbání povinnosti jedné ze smluvních stran, příjemce je zná dříve, než je
sdělí smluvní strana, jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo příslušným
správním orgánem na základě zákona.

9.5

Povinnost zachovávat obchodní tajemství trvá bez ohledu na ukončení platnosti této Smlouvy.
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10. Nemožnost plnění
10.1

Jestliže vznikne na straně Zhotovitele nemožnost plnění ve smyslu § 352 zákona č. 513/1991
Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, Zhotovitel písemně uvědomí bez zbytečného
odkladu o této skutečnosti a její příčině Objednatele. Pokud není jinak stanoveno písemně
Objednatelem, bude Zhotovitel pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících
ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností a bude hledat
alternativní prostředky pro realizaci té části plnění, kde není možné plnit. Pokud by podmínky
nemožnosti plnění trvaly déle než sedm (7) dnů, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy
odstoupit.
11. Doba trvání Smlouvy

11.1

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

11.2

Smluvní strany se dohodly, že předčasné ukončení této smlouvy je nutné sjednat písemnou
dohodou smluvních stran nebo jednostranným odstoupením v případě podstatného porušení
Smlouvy ze zákonných důvodů a z důvodů v této Smlouvě uvedených.

11.3

Za podstatné porušení této Smlouvy se považují ve smyslu § 345 zák. č. 513/1991 Sb.,
obchodního zákoníku, v platném znění zejména případy, kdy:
 je Objednatel v prodlení s úhradou faktury vystavené na základě a v souladu
s podmínkami této Smlouvy déle než čtrnáct (14) dnů;
 je Zhotovitel v prodlení s dodáním plnění dle čl. 1. Smlouvy déle než čtrnáct (14) dnů;
 kvalita provedeného plnění dle čl. 1 Smlouvy Zhotovitelem opakovaně, tj. nejméně 2 x,
vykáže nižší než smluvenou kvalitu;
 Zhotovitel je v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto,
že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů;
 se jedna smluvní strana dopustila vůči druhé smluvní straně jednání vykazujícího znaky
nekalé soutěže;
 ze strany Zhotovitele dojde k porušení povinností uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy
– Doložka bezúhonnosti

11.4

Odstupuje-li od Smlouvy kterákoliv ze smluvních stran, oznámí písemně tuto skutečnost
druhé smluvní straně. Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení
druhé smluvní straně. V oznámení o odstoupení z důvodu podstatného porušení Smlouvy
uvede odstupující strana vždy důvod svého odstoupení. Plnění ze Smlouvy řádně poskytnutá
ke dni zániku Smlouvy odstoupením, si smluvní strany nebudou vracet.

11.5

Ukončením platnosti nebo účinnosti Smlouvy nebo její části nejsou dotčena ustanovení
týkající se smluvní pokuty, záruky, náhrady škody a jiných nároků a jiné přetrvávající
závazky.
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12. Závěrečná ustanovení
12.1

Smluvní vztahy z této Smlouvy plynoucí se řídí právním řádem České republiky, zejména
příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění.

12.2

Jakékoliv spory, neshody nebo nároky vyplývající ze smluvního vztahu založeného touto
smlouvou mezi Objednatelem a Zhotovitelem nebo vzniklé v souvislosti s ním, budou řešeny
nejprve smírnou cestou. V případě, že se jakékoliv spory mezi smluvními stranami nepodaří
smírně urovnat, se smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení sporů
bude soud příslušný dle místa sídla Objednatele.

12.3

Pokud jakákoliv ustanovení nebo jakékoliv části ustanovení Smlouvy budou považovány
za neplatné nebo nevymahatelné, nebude mít taková neplatnost nebo nevymahatelnost
za následek neplatnost nebo nevymahatelnost celé Smlouvy, ale celá Smlouva se bude
vykládat tak, jako by neobsahovala příslušná neplatná nebo nevymahatelná ustanovení
nebo části ustanovení a práva a povinnosti smluvních stran se budou vykládat přiměřeně.
Smluvní strany se dále zavazují, že budou navzájem spolupracovat s cílem nahradit takové
neplatné nebo nevymahatelné ustanovení platným a vymahatelným ustanovením, jímž bude
dosaženo stejného ekonomického výsledku (v maximálním možném rozsahu v souladu
s právními předpisy), jako bylo zamýšleno ustanovením, jež bylo shledáno neplatným
či nevymahatelným.

12.4

Objednatel a zhotovitel se zavazují, že budou uchovávat veškerou dokumentaci, která se týká
realizace plnění čl. 1. dle této Smlouvy minimálně po dobu 10-ti let od schválení Závěrečné
zprávy o projektu. Přesné datum sdělí Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného odkladu.

12.5

Zhotovitel je povinen označit zpracované výstupy textem „Podpořeno z programu švýcarskočeské spolupráce“, „Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to
the enlarged European Union“ a logem Programu.

12.6

Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze písemnými a vzestupně očíslovanými
dodatky, přičemž každá ze smluvních stran se zavazuje spravedlivě zvážit návrhy druhé
smluvní strany.

12.7

Tato Smlouva je vyhotovena v českém jazyce, ve čtyřech originálech, z nichž jeden originál je
pro Objednatele, jeden pro Zhotovitele, jeden pro Ministerstvo financí – Národní koordinační
jednotku – Centrální finanční a kontraktační jednotku /MF-NKJ-CFCU/, jeden pro
Zprostředkující subjekt (Ministerstvo spravedlnosti).

12.8

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla
sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují
smluvní strany své podpisy.

12.9

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Akceptační protokol
Příloha č. 2 – Doložka bezúhonnosti
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V Kroměříži dne ……………………

V …………… dne ………………

Česká republika – Justiční akademie

Mgr. et Mgr. Jan Petrov
ředitel Justiční akademie
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Příloha č. 1 - Akceptační protokol

Akceptační protokol

Plnění / výstup:

Předáno dne:
Předal / Převzal

Role na projektu (koncepci), funkce

Podpis

Akceptováno dne:
Výsledek akceptace: AKCEPTOVÁNO BEZ VÝHRAD / AKCEPTOVÁNO S VÝHRADAMI /
NEAKCEPTOVÁNO

Připomínky, výhrady:
připomínky a výhrady k předanému plnění
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Příloha č. 2 - Doložka bezúhonnosti

DOLOŽKA BEZÚHONNOSTI („Integrity clause“)
Jakýkoli pokus ze strany zájemce či uchazeče o získání důvěrných informací, uzavření
protiprávních dohod s konkurenty nebo pokus o ovlivnění komise či zadavatele během
procesu zkoumání, objasňování, hodnocení a porovnávání nabídek povede k odmítnutí jeho
přihlášky či jeho nabídky.
Při podání nabídky musí uchazeč prohlásit, že nabídka byla připravena v souladu se zásadami
volné soutěže, poctivého obchodního styku a nestrannosti uchazeče. Pokud by nestrannost
zanikla během plnění smlouvy, musí o tom Zhotovitel objednatele neprodleně informovat.
Zhotovitel musí vždy jednat nestranně a jako důvěryhodný poradce v souladu s etickým
kodexem své profese. Nesmí činit žádná veřejná prohlášení o projektu či službách bez
předchozího souhlasu objednatele. Nesmí Objednatele žádným způsobem zavazovat bez jeho
předchozího písemného souhlasu.
Po dobu trvání smlouvy budou Zhotovitel a jeho zaměstnanci respektovat lidská práva
a zavazují se, že budou respektovat politické, kulturní a náboženské zvyklosti ČR.
Zhotovitel nesmí přijmout žádnou jinou platbu v souvislosti se smlouvou kromě plateb v ní
stanovených. Zhotovitel a jeho zaměstnanci nesmějí vykonávat žádnou činnost ani přijmout
jakoukoli výhodu, která není v souladu s jejich závazky vůči objednateli.
Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou povinni zachovávat obchodní tajemství ve smyslu čl. 9
smlouvy po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i po uplynutí lhůty, na kterou byla uzavřena,
příp. po jejím ukončení dle čl. 11 smlouvy. Veškeré zprávy a dokumenty vypracované či
obdržené Zhotovitelem jsou důvěrné.
Zhotovitel se zdrží jakýchkoli vztahů, které by mohly zpochybnit jeho nezávislost či
nezávislost jeho zaměstnanců. Pokud Zhotovitel přestane být nezávislý, může Objednatel bez
ohledu na škody smlouvu ukončit dle čl. 11 smlouvy, aniž by Zhotovitel měl jakýkoli nárok
na odškodnění.
V případě, že vyjde najevo, že se zhotovitel v procesu přidělování veřejné zakázky či plnění
smlouvy dopustil protiprávního jednání, jako jsou např. korupční, podvodné či donucovací
praktiky, bude jeho nabídka odmítnuta nebo smlouva ukončena dle čl. 11 smlouvy. Pro účely
tohoto ustanovení se korupčními, podvodnými či donucovacími praktikami rozumí např.
nabídka úplatku, daru, odměny či provize jakékoli osobě za účelem ji motivovat, nebo jí
naopak ohrožoval či vyhrožovat jakoukoli újmou, aby vykonala, či naopak nevykonala takový
čin, který mohl ovlivnit proces přidělování veřejné zakázky nebo plnění již uzavřené
smlouvy.
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Smlouva může být rovněž ukončena dle čl. 11 smlouvy, dojde-li k neobvyklým obchodním
výdajům. Takovými neobvyklými výdaji jsou provize neuvedené v hlavní smlouvě nebo
takové, které nevyplývají z řádně uzavřené smlouvy, provize zaplacené příjemci, jehož
totožnost není jasně zjištěna.

V ………………… dne…………….
….…………………………………..
Podpis statutárního zástupce Zhotovitele
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