Příloha č. 1 ZD_Závazný návrh smlouvy

µ#80370/A/2018-SOV@,¸
109942/A/2018-SOV
Čj.: UZSVM/A/56503/2018-SOV

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ
PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEB
ÚZSVM č. xxx/2018
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")
a ustanovení § 53 a násl. zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 373/2011 Sb.“) na veřejnou zakázku:

„Pracovnělékařské služby pro Ústředí a Územní pracoviště v hl. m. Praze"
Smluvní strany:
Objednatel:

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb.
se sídlem:
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
za kterou právně jedná Mgr. Ing. Kateřina Arajmu, generální ředitelka

IČO:
bankovní spojení:
ID datové schránky:

697 97 111
Česká národní banka, číslo účtu: 4827021/0710
96vaa2e

(dále jen jako „objednatel“ nebo „ÚZSVM“)
a
Poskytovatel:
s místem podnikání:
místem ordinace:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
oprávnění číslo:
ID datové schránky:

........................................................................
........................................................................
........................................................................
...........................................
...........................................
........................................................................
…….... vydáno ……..dne…….........kým…...............
.............................................

(dále jen jako „poskytovatel“)
(objednatel a poskytovatel společně dále jen jako „smluvní strany“)
uzavírají tuto smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb (dále jen „smlouva“):
Článek I.
Preambule
1.1.

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého
rozsahu s názvem „Pracovnělékařské služby pro Ústředí a Územní pracoviště
v hl. m. Praze“.
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1.2.

Smluvní strany dále prohlašují, že pokud tato smlouva nestanoví jinak, bude postupováno
v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a v souladu s dalšími
právními předpisy, které se vztahují na předmět smlouvy.

1.3.

Poskytovatel prohlašuje, že je kvalifikovaný k poskytování pracovnělékařských služeb
(dále jen „PLS“) v oboru zdravotní péče v oblasti všeobecného praktického lékařství nebo
pracovního lékařství.
Článek II.
Předmět smlouvy

2.1.

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat objednateli PLS v souladu
se zákonem č. 373/2011 Sb., a vyhláškou č. 79/2013 Sb., o provedení některých
ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška
o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 79/2013 Sb.“), a to za podmínek sjednaných
touto smlouvou. Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli dohodnutou odměnu.

2.2.

Poskytovatel se zavazuje provádět v souladu s příslušnými právními předpisy pro ÚZSVM
tyto PLS:
a)

pracovnělékařské prohlídky

vstupní, periodické, mimořádné, výstupní a hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců
nebo osob ucházejících se o zaměstnání. Obsahem výkonu pracovnělékařských
prohlídek budou zejména tyto činnosti:
1.

zjišťování vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek
na zdravotní stav zaměstnanců a vývoj zdravotního stavu a posouzení zdravotní
způsobilosti k práci;

2.

hodnocení výsledků sledování zátěže organismu zaměstnanců působením
rizikových faktorů pracovního prostředí, včetně výsledků biologických expozičních
testů, za účelem zátěže;

3.

hodnocení výsledků cíleně prováděných studií odezvy zdravotního stavu
zaměstnanců na konkrétní pracovní podmínky;

4.

zpracování rozborů vzniku a příčin pracovních úrazů, výskytu nemocí z povolání
nebo ohrožení nemocí z povolání nebo nemocí souvisejících s prací;

5.

hodnocení údajů o vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních
podmínek na zdraví zaměstnanců a s tím související nemocností;

6.

sledování vlivů rizikových faktorů pracovních podmínek, které se mohou nepříznivě
projevit i po delší době na zdraví zaměstnanců, a to v rámci pracovnělékařské
prohlídky, je-li to s ohledem na charakter těchto faktorů účelné (například
při následujících pracovnělékařských prohlídkách);

(dále také jako „pracovnělékařské prohlídky“)
b)

poradenství

které bude zaměřené zejména na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními
úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací a školení v poskytování
první pomoci. Poskytování poradenství se bude týkat zejména:
1.

problematiky ergonomie včetně fyziologie práce, psychologie práce, režimu práce
a odpočinku (tj. rozvrženi pracovní doby), stanovení výkonových norem;

2.

poradenství při projektování, výstavbě a rekonstrukci pracovišť a dalších zařízení
objednatele;
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3.

při zavádění nových technologií, látek a postupů, z hlediska jejich vlivu na pracovní
podmínky a zdraví zaměstnanců,

4.

poradenství při úpravách
se zdravotním postižením;

pracovních

míst,

včetně

míst

pro

zaměstnance

5. poradenství při výběru technických, technologických a organizačních opatření
a výběru osobních ochranných pracovních prostředků;
6. problematiky pitného režimu a poskytování ochranných nápojů;
7. problematiky pracovní rehabilitace;
8. poradenství při výcviku a výchově zaměstnanců v oblasti ochrany a podpory zdraví
při práci, správných pracovních návyků a při rekvalifikaci zaměstnanců nezpůsobilých
vykonávat dosavadní práci;
9. poradenství při identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik při práci a při zařazování
prací do kategorií podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“);
10. poradenství při zpracování plánu pro řešení mimořádných událostí;
11. návrhů opatření k nápravě zjištěných závad, které mohou vést u zaměstnanců
k poškození zdraví;
12. provádění školení zaměstnanců určených objednatelem v první pomoci a zpracování
návrhu vybavení pracoviště prostředky pro poskytování první pomoci pro objednatele.
(dále jen jako „poradenství")
c)

dohled

pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce. Obsahem výkonu dohledu bude
zejména:
1. pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce za účelem zjišťování
a hodnocení rizikových faktorů;
2. dohled v zařízení závodního stravování a dalších zařízeních zaměstnavatele);
3. hodnocení rizik s využitím informací o míře expozice rizikovým faktorům
při výkonu práce a výsledků analýzy výskytu nemocí z povolání, pracovních úrazů
a nemocí souvisejících s prací,
4. spolupráce při vypracování návrhů pro objednatele na odstranění zjištěných závad,
včetně návrhu na zajištění měření rizikových faktorů pracovních podmínek.
(dále jen jako „dohled")
2.3.

PLS je poskytovatel povinen zajišťovat pro všechny zaměstnance ÚZSVM na pracovištích
Ústředí a ÚP v hl. m. Praze. Pro účely plnění dle této smlouvy se za zaměstnance
ÚZSVM považují i uchazeči o zaměstnání.

2.4.

Poskytovatel se zavazuje zajišťovat pro objednatele poskytování PLS dle této smlouvy.
Změna lékaře poskytujícího PLS je možná pouze s předchozím písemným souhlasem
objednatele, to neplatí v případě zastupujícího lékaře dle Čl. IV. odst. 4. 4. smlouvy.

Článek III.
Podmínky objednávání PLS
3.1.

Ke všem pracovnělékařským prohlídkám dle vyhlášky č. 79/2013 Sb., vysílá zaměstnance

Stránka 3 z 10

Příloha č. 1 ZD_Závazný návrh smlouvy
personální útvar objednatele, který ho vybaví žádostí o lékařský posudek o zdravotní
způsobilosti k práci.
3.2.

Pracovnělékařské prohlídky se objednávají telefonicky u poskytovatele na telefonním čísle
............................................jméno lékaře, a bezprostředně poté e-mailem na adrese:
................................................. Pověřené osoby objednatele jsou uvedeny v článku IX.
Součinnost smluvních stran.

3.3.

Místem
plnění
pracovnělékařských
prohlídek
je
ordinace
poskytovatele:
.................................................................. v pracovních dnech v rámci ordinačních hodin:

Po
Út
St
Čt
Pá

dopoledne
..................
..................
..................
..................
..................

odpoledne
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................

3.4.

Místem plnění dohledu jsou sídla pracovišť ÚZSVM na adrese Rašínovo nábřeží 390/42,
128 00 Praha 2 (pracoviště Ústředí a ÚP v hl. m. Praze) a místem plnění poradenství jsou
rovněž sídla pracovišť ÚZSVM na adrese: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
(pracoviště Ústředí a ÚP v hl. m. Praze).

3.5.

Rozsah a četnost činností, které jsou předmětem této smlouvy, vychází z požadavku
platných právních předpisů ČR, tj. zejména ze zákona č. 373/2011 Sb., vyhlášky
č. 79/2013 Sb., vyhlášky č. 145/1988 Sb., o úmluvě o závodních zdravotních službách,
zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, vše v platném znění.

3.6.

Poskytovatel seznámí posuzovaného zaměstnance (uchazeče) po vydání posudku
neprodleně se závěry vyplývajícími z provedené pracovnělékařské prohlídky a předá
mu lékařský posudek. Posudek musí obsahovat veškeré náležitosti dle § 17 vyhlášky
č. 79/2013 Sb.

3.7.

Poskytovatel zajistí neprodleně prokazatelné předání lékařského posudku po jeho vydání
s posudkovými závěry vyplývajícími z periodické nebo jiné pracovnělékařské prohlídky
personálnímu útvaru objednatele (§ 44 zákona č. 373/2011 Sb.). Údaje o zdravotním
stavu se nesdělují.

3.8.

V případě negativního posudkového závěru vylučujícího další výkon práce
zaměstnancem, sdělí poskytovatel takový závěr personálnímu útvaru objednatele ihned
telefonicky a následně písemně.

3.9.

PLS uvedené v článku II. této smlouvy budou poskytovány podle požadavku objednatele
a po vzájemné dohodě. Objednatel se zavazuje poskytnout za tímto účelem poskytovateli
potřebnou součinnost.
Článek IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

4.1.

Poskytovatel je při poskytování PLS podle této smlouvy povinen dodržovat zejména
povinnosti poskytovatele PLS dle § 57 zákona č. 373/2011 Sb. Poskytovatel se dále
zavazuje:
a)

poskytovat PLS ve sjednaném rozsahu, včetně vedení odpovídající dokumentace
o PLS a zdravotnické dokumentace, vše v souladu s platnou legislativou ČR;
dokumentace musí být u poskytovatele archivována po dobu 5 let,
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b)

poskytovat PLS v odpovídající kvalitě, včas, s maximální odbornou péčí a podle
posledních poznatků v daném oboru,

c)

upozorňovat na nedodržování legislativních povinností a navrhovat opatření
k odstranění nedostatků v ochraně zdraví zaměstnanců ÚZSVM při práci, ochraně
před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví souvisejícími s výkonem
práce,

d)

spolupracovat s ÚZSVM, zaměstnanci, zástupcem pro oblast bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a s odborně způsobilými osobami podle zákona upravujícího zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, odborovou organizací,
kontrolními orgány v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a neprodleně
oznamovat objednateli zjištění závažných nebo opakujících se skutečností negativně
ovlivňujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

e)

kontrolovat plnění rozhodnutí, které vydal orgán ochrany veřejného zdraví.

4.2.

Poskytovatel se zavazuje, že ke dni ukončení poskytování služeb dle této smlouvy předá
novému poskytovateli PLS veškerou písemnou, případně elektronickou zdravotní
dokumentaci zaměstnanců, případně další dokumentaci související s předmětem plnění
této smlouvy.

4.3.

Poskytovatel je povinen informovat ÚZSVM o své plánované nepřítomnosti delší
než 3 pracovní dny, a to s předstihem nejméně 7 kalendářních dnů.

4.4.

Poskytovatel je povinen zajistit za sebe na dobu své plánované i neplánované
nepřítomnosti náhradu v podobě zastupujícího lékaře.

4.5.

Úhrady za PLS poskytované zastupujícím lékařem je povinen ÚZSVM fakturovat sám
poskytovatel a zajistit jejich proplacení zastupujícímu lékaři.

4.6.

Poskytovatel je povinen zajistit provedení objednané pracovnělékařské prohlídky
nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne jejího objednání, nebude-li s pověřenou osobou
objednatele dohodnut delší termín provedení pracovnělékařské prohlídky.

4.7.

Objednatel se zavazuje zajistit poskytovateli:

4.8.

a)

vstup na svá pracoviště vždy za přítomnosti ÚZSVM pověřené osoby uvedené
v Čl. IX odst. 9.1 smlouvy,

b)

k datu nabytí účinnosti této smlouvy jmenný seznam zaměstnanců na příslušný rok,
kteří se mají podrobit periodickým pracovnělékařským prohlídkám stanoveným
právními předpisy, včetně termínů plánovaných pravidelných pracovnělékařských
prohlídek; tyto údaje mohou být aktualizovány v návaznosti na personální změny
objednatele,

c)

zajistit, aby se jeho zaměstnanci dostavili v dohodnutých termínech na pracoviště
poskytovatele k provedení pracovnělékařských prohlídek.

Objednatel zajistí, že zaměstnanec (uchazeč) se dostaví k pracovnělékařské prohlídce
s výpisem ze zdravotní dokumentace od svého registrujícího praktického lékaře,
a zároveň s řádně vyplněnou žádostí o provedení prohlídky a posouzení zdravotní
způsobilosti ve vztahu k práci dle § 15 vyhlášky 79/2013 Sb.
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Článek V.
Smluvní ceny
5.1.

Smluvní ceny byly stanoveny dohodou smluvních stran následovně:
Smluvní cena
v Kč bez DPH

Obsah smluvních cen

výše DPH
v%

Smluvní cena
v Kč s DPH

Nabídková cena za provedení 1 pracovnělékařské
prohlídky - vstupní
Nabídková cena za provedení 1 pracovnělékařské
prohlídky - periodické
Nabídková cena za provedení 1 pracovnělékařské
prohlídky - mimořádné
Nabídková cena za poskytnutí 1 hodiny
poradenství a školení první pomoci
Nabídková cena za provedení 1 hodiny dohlídky
na pracovišti
5.2.

Smluvní ceny jsou stanoveny jako ceny nejvýše přípustné a konečné. V těchto cenách
jsou již započítány veškeré náklady, výdaje, materiál, doprava, poplatky, pojištění,
vypracování lékařských posudků, zapůjčení pomůcek, vyhotovení záznamů
z pravidelných dohledů, vyšetření dle jednotlivých vyhlášek apod. za všechny práce,
služby, dodávky (materiál) a jiné aktivity nebo činnosti poskytovatele nebo jeho
poddodavatelů související s komplexním zajištěním celého předmětu této smlouvy.

5.3.

Všechny služby, práce nebo související dodávky musí být poskytnuty ÚZSVM
v požadovaném rozsahu, a to bez jakéhokoliv omezení. Poskytovatel nebude oprávněn
„doúčtovat“ ÚZSVM jakékoliv dodatečné práce, služby či dodávky, které budou nezbytné
pro řádné splnění dílčího nebo celého předmětu této smlouvy, a to např. i z důvodu,
že poskytovatel chybně odhadl dílčí cenu anebo poskytl nekvalitní práci, dodávku
či službu, v jejichž důsledku bylo nezbytné poskytnout další plnění pro komplexní a řádné
splnění dílčího nebo celého předmětu této smlouvy apod.

5.4.

Všechny ceny jsou stanoveny jako ceny smluvní a platné v nezměněné výši od data
nabytí účinnosti této smlouvy až do ukončení účinnosti této smlouvy.

5.5.

V případě změny DPH, bude aktuální sazba DPH uplatněna podle zákonů platných
v době fakturace.
Článek VI.
Platební podmínky

6.1.

Objednatel se zavazuje na základě faktury za poskytnuté PLS zaplatit poskytovateli
úhradu, která se sjednává jako
a) úhrada za pracovnělékařské prohlídky v základním rozsahu (článek II. odst. 2. 2. písm.
a) této smlouvy);
b) úhrada za ostatní služby (Čl.II. odst. 2.2. písm. b) až c) této smlouvy) hodinovou
sazbou.
Úhradu za vstupní pracovnělékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání
přímo poskytovateli.

6.2.

Poskytovatel vystaví a doručí objednateli fakturu nejpozději do 15 pracovních dní
po skončení každého kalendářního měsíce osobně nebo písemně na adresu objednatele.
Faktura musí mít náležitosti podle aktuální legislativy a bude na ní uvedeno mimo jiné
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číslo této smlouvy, případně číslo objednávky. Přílohou každé faktury bude vždy přehled
provedených úkonů dle této smlouvy u pracovnělékařských prohlídek s uvedením jména
a příjmení zaměstnance a údaji o jejich skutečném počtu.
6.3.

Faktura za poskytování služeb dle čl. II. odst. 2.2. písm. a) – c) může být vystavena až po
řádném dokončení celého předmětu dílčí objednávky a jeho předání ÚZSVM bez vad
a nedodělků. Nebytnou součástí faktury bude protokol o předaném a převzatém plnění
podepsaný poskytovatelem a jednou z pověřených osob objednatele.

6.4.

Faktury budou uhrazeny bankovním převodem na účet poskytovatele se splatností
minimálně 28 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli.

6.5.

Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu poskytovateli k opravě (doplnění), pokud
nebude faktura uvedené náležitosti obsahovat či přesáhne dohodnutou cenu. V takovém
případě bude přerušen běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti v délce minimálně
28 dní začne běžet okamžikem doručení opravené (doplněné) faktury objednateli.

6.6.

Fakturace i platby budou prováděny v české měně v souladu s platnými daňovými
předpisy.

6.7.

Zálohy objednatel neposkytuje.
Článek VlI.
Povinnost mlčenlivosti

7.1.

Poskytovatel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost
o informacích, které při plnění této smlouvy získá od ÚZSVM nebo o ÚZSVM či jeho
zaměstnancích a spolupracovnících, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou.

7.2.

Poskytovatel se zavazuje, že zabezpečí všechny informace (v jakékoli podobě), které
získá v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, před zneužitím třetími osobami
a že nepoužije informace v rozporu s jejich účelem, jinak odpovídá za škodu tím
způsobenou.

7.3.

Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
Článek VIII.
Sankce

8.1.

Nedodrží-li poskytovatel některý v této smlouvě uvedený či s objednatelem písemně
dohodnutý termín poskytnutí plnění, je objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli
smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen
případný nárok ÚZSVM na náhradu škody, a to i ve výši přesahující výši smluvní pokuty.

8.2.

V případě porušení povinností poskytovatele uvedených v Čl. IV. odst. 4. 1. této smlouvy
je objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč
za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

8.3.

V případě porušení povinnosti poskytovatele uvedené v Čl. VlI. odst. 7.1 je ÚZSVM
oprávněn požadovat po poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé
jednotlivé porušení povinnosti.

8.4.

Poskytovatel nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou ÚZSVM v souvislosti
s plněním předmětu této smlouvy a je povinen jakoukoliv škodu ÚZSVM uhradit.
Výše náhrady škody není omezena.

8.5.

ÚZSVM je povinen uhradit poskytovateli z jakékoli neoprávněně neuhrazené části faktury
poskytovatele (včetně DPH, je-li poskytovatel plátcem DPH) úrok z prodlení ve výši
stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení
a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního
správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky
Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence
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svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, v platném znění, za každý
den prodlení vůči dnu splatnosti faktury.
8.6.

Smluvní sankce jsou splatné 15. kalendářní den ode dne doručení výzvy k úhradě
smluvní sankce povinné smluvní straně na její adresu, uvedenou v záhlaví této smlouvy,
vyjma ustanovení čl. XI. odst. 11.2, kde lhůta k úhradě činí 10 kalendářních dní.

Článek IX.
Součinnost smluvních stran
9.1.

ÚZSVM pověřené osoby ve věcech realizace předmětu této smlouvy jsou:
ve věcech vstupních, periodických, mimořádných (případně následných a výstupních)
prohlídek

‐

jméno
bude doplněno před podpisem smlouvy s vybraným poskytovatelem
e-mail: .......................................... tel.: ............................
e-mail: ............................................ tel.: .............................
ve věcech poradenství a dohledů

‐

e-mail: ..........................................

tel.: .............................

9.2.

Osoby pověřené jednat ve věcech realizace předmětu této smlouvy za ÚZSVM nejsou
oprávněny ke změně této smlouvy, ke změně práv a povinností touto smlouvou
založených.

9.3.

Případné změny osob pověřených za ÚZSVM ve věcech realizace předmětu této smlouvy
nebo změny osob uvedených na první straně této smlouvy, případně jejich telefonických,
e-mailových spojení nebo jiných kontaktních údajů se považují za změněné dnem
doručení písemného oznámení o takové změně druhé smluvní straně, tedy změna
se neprovádí formou písemného dodatku k této smlouvě.
Článek X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. ÚZSVM je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v těchto případech (§ 2001
a násl. občanského zákoníku):
-

jestliže poskytovatel bude v prodlení delším než 20 pracovních dnů s provedením
předmětu objednávky;

-

jestliže ÚZSVM bude poskytovatelem v souvislosti s realizací předmětu této
smlouvy opakovaně (tj. minimálně 2 krát) způsobena škoda převyšující 10.000,Kč; případné odstoupení od smlouvy nezbavuje poskytovatele povinnosti uhradit
ÚZSVM vzniklou škodu;

-

jestliže nabude právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku
poskytovatele, v němž tento soud konstatuje, že je poskytovatel v úpadku.

10.2. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v těchto případech (§ 2001
a násl. občanského zákoníku):
-

jestliže ÚZSVM bude neoprávněně v prodlení s úhradou faktury delším
než 60 kalendářních dní

10.3. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného odstoupení od smlouvy
druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky ex nunc.
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10.4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na úhradu všech peněžitých plnění
(zejm. smluvních pokut a náhrad škod), na které vznikl smluvní straně nárok na základě
smlouvy.
Článek XI.
Závěrečná ustanovení
11.1.

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na 48 měsíců ode dne nabytí
účinnosti smlouvy anebo do vyčerpání finančního limitu ve výši 481.200 Kč
bez DPH, tj. 523.284 Kč s DPH (dále jen „finanční limit“), a to podle toho, která z těchto
skutečností nastane dříve. Do tohoto finančního limitu budou započítávány veškeré
úhrady za PLS poskytované pro Ústředí a Územní pracoviště v hl. m. Praze. Na čerpání
uvedeného finančního limitu nevzniká poskytovateli právní nárok.

11.2. Poskytovatel je povinen mít po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy uzavřenou
platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou poskytovatelem třetí osobě, a to minimálně ve výši 1.000.000 Kč a zaplacené
pojistné. V případě, že dojde k porušení této smluvní povinnosti, poskytovatel se zavazuje
uhradit ÚZSVM smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to do 10 kalendářních dní ode dne,
kdy byl ze strany ÚZSVM vyzván. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo ÚZSVM
na náhradu škody v plné výši, tedy i ve výši přesahující smluvní pokutu.
11.3. Tuto smlouvu je možné ukončit písemnou výpovědí i bez udání důvodů. Výpovědní lhůta
činí 90 dní a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla
výpověď doručena druhé smluvní straně.
11.4. V souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu je ÚZSVM oprávněn zastavit průběh
plnění předmětu této smlouvy nebo tuto smlouvu vypovědět, a to bez jakékoliv sankce
či náhrady za nedokončené plnění. Výpověď je účinná okamžikem doručení poskytovateli.
ÚZSVM se zavazuje, že dílčí plnění objednané písemnou objednávkou před dnem
ukončení smlouvy uhradí podle podmínek této smlouvy.
11.5. Tato smlouva se řídí právními předpisy České republiky.
11.6. Poskytovatel vyslovuje souhlas se zveřejněním této smlouvy (včetně případných dodatků)
na webových stránkách objednatele jako zadavatele veřejné zakázky.
11.7. Objednatel v rámci transparentnosti zašle tuto smlouvu (včetně příloh a případných
dodatků) správci Registru smluv Ministerstva vnitra k uveřejnění 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“).
11.8. Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje údaje, které by naplňovaly
pojmové znaky obchodního tajemství nebo jsou obchodním tajemstvím ve smyslu § 504
občanského zákoníku.
11.9. Jakékoliv změny či doplnění této smlouvy je možné činit výhradně formou písemných
a číselně označených dodatků ke smlouvě schválených oběma smluvními stranami,
s výjimkou změny dle článku IX. odst. 9. 3. této smlouvy.
11.10. Tato smlouva je uzavřena a nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední z obou
smluvních stran.
11.11. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se
zákonem o registru smluv.
11.12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly,
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy.
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11.13. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu.
Objednatel obdrží tři vyhotovení smlouvy a poskytovatel obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

Za objednatele:

Za poskytovatele:

V Praze dne

V

…………………………………………………….
Česká republika - Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových

dne

......................................................

Mgr. Ing. Kateřina Arajmu
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