Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:
BIOCEV z.s.p.o. (Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy, zájmové sdružení
právnických osob),
se sídlem Praha 4, K výzkumným ústavům 1,
zastoupené: RNDr. Miroslavem Fliegerem, CSc. a ing. Jiřím Janatou, CSc.
bankovní spojení:Komerční banka, pobočka Praha - Holešovice
číslo účtu: 43-1817430237/0100
(dále jen objednatel)
a
obchodní jméno zájemce………………..
se sídlem ………………
IČ: ………., DIČ: CZ ……………
bankovní spojení: ……….…, č.ú………………….
zastoupená …………………………………..
společnost je zapsaná v obchod. rejstříku vedeném ………., odd. ……, vložka …. (dále jen „zhotovitel“)
Smlouvu o dílo dle ust. § 536 a násl. obch. zák. a § 61 a násl. autor. zákona
s názvem:
„Přípravné studie projektu BIOCEV v oblasti věcné, organizační a ekonomické “.
I. Předmět smlouvy:
1. Předmětem této smlouvy je:
Závazek zhotovitele realizovat pro objednatele dílo spočívající ve vytvoření potřebných podkladů nutných
k následnému vytvoření a zpracování přílohy č. 1 - projektové žádosti v aplikaci ESOP. Dílo bude zhotovitelem
vytvořeno dle požadavku Řídícího orgánu operačního programu Výzkum a Vývoj pro inovace pro prioritní osu 1. Dílo
bude zhotovitelem vytvořeno v jednotlivých částech dle čl. I. odst. 2. této smlouvy. I když je dílo rozděleno do
jednotlivých částí je smluvními stranami považováno za jediný celek. Jako jediný celek bude zhotovitelem předáno
objednateli.
2. Části díla:
Dílo bude prováděno zhotovitelem v níže uvedených částech:
i) Koordinace zpracování věcného záměru projektu ve smyslu požadavků operačního programu Výzkum a Vývoj pro
inovace, spočívajících zejména v provádění těchto činností zhotovitele:
•
Zhotovitel bude spolupracovat s interním týmem objednatele, a to pod vedením projektového manažera
objednatele.
•
Zhotovitel bude koordinovat jednotlivé výstupy tak, aby byl jasně popsán vědecký záměr projektu, a to
v kvalitativní a kvantitativní rovině, v tuzemském a mezinárodním kontextu dle požadavku operačního programu
Výzkum a Vývoj pro inovace.
•
Po vyhodnocení všech vstupů projektovým manažerem provede zhotovitel zápis do aplikace ESOP
(informační systém Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy).

ii) Organizačně provozní řešení projektu BIOCEV ve funkčních oblastech typických pro centra excelence (podle
definice European Research Area http:// ec.europa.eu/research/era/ pdf/centres.pdf), spočívající v popisu organizace
projektu BIOCEV v provozní fázi a v těchto oblastech:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

správa a řízení struktury,
mezinárodní síťové aktivity a konsorcia,
management v oblasti Výzkum a Vývoj,
vzdělávání postgraduantů a techniků,
komunikace se širokou veřejností,
aktivity v oblasti komercializace Výzkum a Vývoj,
ochrana duševního vlastnictví,
nastavení priorit v oblasti výzkumu,
řízení, ukládání a organizace informací a poskytování znalostí.

Zhotovitel také v této části díla navrhne, a to v závislosti na věcném záměru projektu BIOCEV organizační a
výkonově orientovaný model organizace.
iii) Ekonomické modelování projektu BIOCEV, spočívající v popisu a vyhodnocení ekonomických jevů projektu
BIOCEV v investiční i provozní fázi pro období 15 let od uvedení do provozu s cílem zajištění ekonomické a finanční
konzistence projektu.
Zhotovitel v této části díla také vyhodnotí udržitelnost projektu na základě plánovaných finančních zdrojů.
3. Dílo bude realizováno za podmínek stanovených v této smlouvě, dále pak za podmínek stanovených ve výzvě ve
zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Přípravné studie projektu BIOCEV v oblasti věcné, organizační a
ekonomické“.
4. Dílo bude provedeno v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky s názvem „Přípravné studie projektu BIOCEV
v oblasti věcné, organizační a ekonomické“ uveřejněné a vyhlášené dle § 38 odst. 2 z.č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách na internetové stránce objednatele a rovněž v souladu s rozhodnutím objednatele o výběru nejvhodnější
nabídky na provedení díla ze dne …………........... č.j. ……….…..…../…..……............./ 2009.
II. Místo plnění:
Místem plnění díla je sídlo objednatele.
III. Cena a platební podmínky:
1. Celková nabídková cena za provedené dílo je stanovena v souladu s požadavky dle čl.9 Výzvy č. V/………….
k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení.
Cena za provedení díla: (výše nabídkové ceny bez DPH je hodnotícím kritériem č.1 ):
cena bez DPH
………………………….Kč
sazba DPH
………………………….Kč
cena včetně DPH
………………………….Kč
Nabídková cena musí být stanovena ve skladbě bez DPH a s DPH.
2. Cena uvedená v čl. III. této smlouvy může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných
daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Rozhodným dnem je den změny sazby DPH.
3. Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele za realizaci díla podle této smlouvy.

4. Odměna je splatná pouze na základě řádně a oprávněně vystaveného daňového dokladu (faktury) a to ve lhůtě
30-ti dnů od dne doručení objednateli.
i) Řádným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury zhotovitelem, jež má veškeré náležitosti daňového
dokladu požadované zákonem.
ii) Oprávněným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury zhotovitelem za provedené a předané dílo dle čl. V.
této smlouvy, potvrzené předávacím protokolem ze strany objednatele.
5. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, není objednatel povinen ji proplatit.
6. V případě, že faktura nebude vystavena řádně je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém
případě se zastaví plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury.
7. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.
IV. Termín realizace díla:
Dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 14. září 2009.
V. Převzetí a předání díla:
1. Převzetí a předání díla se uskuteční do 10-ti dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele o záměru předat
dílo.
2. Místem předání a převzetí díla je sídlo objednatele.
3. Pokud dílo splňuje všechny požadavky na jeho kvalitu stanovenou v čl. VI. této smlouvy, sepíší strany písemný
předávací protokol. Teprve uzavřením písemného předávacího protokolu se dílo považuje za provedené a zhotoviteli
vzniká právo v souladu s čl. III. této smlouvy na jeho zaplacení.
4. Objednatel není povinen dílo převzít a uzavřít předávací protokol pokud dílo nesplňuje některý z požadavků na
jeho kvalitu stanovenou v čl. VI. této smlouvy.
VI. Kvalita díla:
1. Dílo musí být zhotovitelem provedeno včas a řádně.
i) Včasným provedením díla se rozumí provedení díla v souladu s čl. IV. této smlouvy.
ii) Řádným provedením díla se rozumí řádné provedení díla a všech jeho částí a to:
- Část díla dle čl. I. odst. 2) i) této smlouvy, bude provedena jako strukturovaný záměr zadavatele v oblasti vědecké,
vzdělávací a v oblasti technologického transferu.
Tato část díla bude zpracována ve formátu: Písemný dokument - Definice věcného záměru projektu BIOCEV jako
Evropského centra excelence. Elektronický – zápis dat v aplikaci ESOP.
- Část díla dle čl. I. odst. 2) ii) této smlouvy, bude provedena jako organizačně procesní model projektu BIOCEV
v provozní fázi, a dále plán zajištění lidských zdrojů organizace.

Tato část díla bude zpracována ve formátu: Písemný dokument – Organizačně procesní model projektu BIOCEV a
plán zajištění lidských zdrojů organizace.
- Část díla dle čl. I. odst. 2) iii) této smlouvy bude provedena jako finanční plán projektu ve struktuře dle požadavků
aplikace ESOP pro vyplnění studie proveditelnosti. Tato část díla bude dále obsahovat ekonomické zdůvodnění nové
výstavby, bude také obsahovat studii k prokázání schopnosti financovat projekt v navrženém měřítku, časový
harmonogram, rozpočty nákladů na pořízení strojů a zařízení ostatního vybavení, specifikaci následných příjmů z
realizace projektu, provozní náklady a zdroje jejich krytí, požadavky na provozní kapitál.
Tato část díla bude zpracována ve formátu: Písemný dokument – Ekonomická studie projektu BIOCEV.
2. Dílo musí být provedeno v souladu s podmínkami zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídky ve
zjednodušeném podlimitním řízení.
VII. Technické vady díla:
1. Zhotovitel odpovídá za to, že předané a převzaté dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti dohodnuté v této
smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy.
2. Záruční doba na provedené dílo je 24 měsíců.
3. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to
způsobem stanoveným v této smlouvě.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vady díla, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění,
písemnou formou a způsobem uvedeným v této smlouvě existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel
je povinen písemně oznámené, tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit, a to ve lhůtě 30-ti dnů od uplatnění
písemné výzvy - reklamace objednatelem.
5. Vytčené vady se zhotovitel zavazuje odstranit ve lhůtách stanovených v této smlouvě popř. v dodatečně
sjednaných lhůtách.
VIII. Právní vady díla:
1. Provedené dílo má právní vady v případě, kdy je dotčeno právem jakékoliv třetí osoby vyplývající z průmyslového
nebo duševního vlastnictví, a to na území ČR i mimo něj.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady učinit všechna opatření nezbytná k odstranění právní vady díla. Zhotovitel
nese veškeré náklady a hradí veškeré oprávněné nároky třetích osob.
IX. Ustanovení o subdodavatelích:
Realizací části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. V takovém případě nese zhotovitel veškerou odpovědnost za
tuto část díla, jako by ji zhotovil sám.
X. Smluvní pokuta:
1. Za prodlení s termínem realizace díla dle čl. IV. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši
……………………,- Kč za každý započatý den prodlení realizace díla (je hodnotícím kriteriem č. 2, přičemž
zadavatel stanoví smluvní pokutu nejméně ve výši 100.000,- Kč za každý započatý den prodlení).

2. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném
dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a
den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle předchozího odstavce, má
objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit odstraněním vady popř. vad třetí osobu. Objednateli
v tomto případě vzniká po zhotoviteli nárokovat zaplacení finančních nákladů na odstranění vady, které objednatel
vynaložil.
3. Zhotovitel je dále povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za porušení níže uvedených ustanovení smlouvy:
i) Za porušení povinnosti dle čl. VIII. odst. 2. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši
10.000,-Kč za každý den, v němž bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vady.
ii) Pokud se na každé pravidelné jednání pracovních skupin nedostaví za externí tým minimálně 2 zástupci
zhotovitele zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení
povinnosti.
iii) Pokud nebude zhotovitel reagovat na elektronický kontakt objednatele ve lhůtě dle čl. XV. odst. 8. této smlouvy,
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 ,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
iv) Pokud zhotovitel neposkytne potřebnou součinnost popř. nezajistí poskytnutí součinnosti kteréhokoliv ze
subdodavatelů dle čl. XVI. odst. 3 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za
každé takové porušení povinnosti.
4. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení
závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných
ustanovení smlouvy.
5. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. X. této smlouvy je splatná do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku každého
jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v čl. X této smlouvy, a to na účet objednatele
č. 43-1817430237/0100 Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst oproti splatným fakturacím zhotovitele.
6. Ustanovením čl. X. o smluvní pokutě není dotčeno domáhat se práva na náhradu škody.
XI. Odstoupení od smlouvy:
1. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy:
i) Neodstraní-li zhotovitel vady díla (technické či právní) či její části v přiměřené dodatečné lhůtě (minimálně 30-ti
dnů) nebo oznámí-li zhotovitel před jejím uplynutím, že vady neodstraní.
ii) Pokud nebude dodržena kvalita díla dle čl. VI. této smlouvy.
iii) Jestliže bylo proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení.
iv) Pokud nebude zhotovitel dodržovat ustanovení o pravidelné komunikace dle čl. XV. této smlouvy.
2. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy. Strany sjednávají
účinky odstoupení ex nunc. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody, nároků na smluvní
pokuty a nároků na poskytnutí záruky za provedenou službu, tyto mají podle vůle smluvních stran zůstat zachovány i
v případě odstoupení od smlouvy.

XII. Ustanovení o doručování:
1. Veškeré výzvy, odstoupení od smlouvy, reklamace a jiné písemnosti se doručují na adresu objednatele nebo
zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého
z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem
uvedeným v tomto článku.
2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního
doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se
poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.
XIII. Ustanovení o nabytí vlastnického práva:
1. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem jeho převzetí a předání dle čl. V. této smlouvy.
2. Do doby stanovené v čl. XIII. odst. 1. této smlouvy, nese nebezpečí škody na díle zhotovitel.
XIV. Ustanovení o právnímu vztahu k autorskému zákonu „licenční doložka“:
1. Zhotovitel uděluje objednateli licenci v neomezeném rozsahu k vytvořenému dílu a to věcně i časově.
2. Licence je udělena jako výhradní. Zhotovitel není oprávněn poskytnout licenci k dílu třetím osobám.
3. Objednatel je oprávněn zcela nebo zčásti oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě (podlicence).
4. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně za provedení díla dle čl. III. této smlouvy.
XV. Ustanovení o pravidelné komunikaci:
1. Pravidelnou komunikací mezi objednatelem a zhotovitelem se rozumí pravidelná jednání pracovních skupin mezi
tzv. „interním týmem objednatele“ a tzv. „externím týmem zhotovitele“.
2. Za pravidelné jednání pracovních skupin je považováno každé jednání pracovních skupin a to buď tzv.
„dlouhodobě určené jako pravidelné“ nebo jednání pracovní skupiny sjednané dle potřeby ( např. telefonicky,
emailem, apod.).
3. Pravidelná jednání pracovních skupin se budou uskutečňovat v sídle objednatele, a to minimálně 1 x týdně.
4. Interní tým objednatele bude veden tzv. „projektovým manažerem“ a externí tým zhotovitele bude veden tzv.
„vedoucím týmu“. Tyto odpovědné osoby jsou povinny mezi sebou pravidelně komunikovat.
5. Pravidelná jednání pracovních skupin budou vždy organizována podle aktuální potřeby plnění díla či jeho
jednotlivých částí.
6. Z pravidelných jednání pracovních skupin bude vždy sepsán stručný písemný protokol, který bude obsahovat
minimálně datum jednání, předmět jednání a přítomné zástupce z obou týmů, podpis zapisovatele.
7. Na každé pravidelné jednání pracovních skupin jsou za externí tým povinni se dostavit minimálně 2 zástupci
zhotovitele.

8. Zhotovitel je povinen nejdéle ve lhůtě 24 hodin reagovat na tzv. „elektronický kontakt“, kterým se rozumí
telefonický, emailový či jiný elektronický kontakt objednatele učiněný vůči zhotoviteli, jehož obsahem musí být
srozumitelný dotaz, zpráva, žádost či jiný projev vůle objednatele.
9. Ustanovením o pravidelné komunikaci není dotčeno ustanovení dle čl. XII. této smlouvy, týkající se především
doručování písemností.
XVI. Další ustanovení
1. Zhotoviteli je známa skutečnost, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo závazná Pravidla pro
výběr dodavatelů v rámci operačního programu Výzkumu a vývoje pro inovace.
2. Tato Pravidla Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou právně závazná pro objednatele i zhotovitele.
Z těchto důvodů obsahuje tato smlouva v čl. XVI. odst. 3 a 4 „Další ustanovení respektující podmínky závazných
Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci operačního programu Výzkumu a vývoje pro inovace.
3. Zhotovitel je povinen dle § 2 písm. e) z.č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly. Tato povinnost platí i pro všechny případné subdodavatele zhotovitele. Součinnost
všech subdodavatelů je povinen zajistit zhotovitel.
4. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy pokud výdaje, které by mu na základě této smlouvy vznikly
budou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy případně jiným kontrolním subjektem označeny za
nezpůsobilé ( např. z důvodů nedodržení závazných Pravidel pro výběr dodavatelů v zadávacích v rámci
operačního programu Výzkumu a vývoje pro inovace ).
XVII. Závěrečná ustanovení:
1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí, pokud z této smlouvy nevyplývá
něco jiného, zejména ustanoveními obchodního zákoníku a dalšími právními předpisy. V případě, že by se stalo
některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis
stanoví jinak. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.
2. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně, a to číslovanými dodatky, podepsanými oběma
smluvními stranami.
3. Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti, vyplývající z této
smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, s výjimkou závazku dle čl. XIV. odst. 3. této
smlouvy.
4. Smluvní strany se zároveň zavazují, že všechny informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou,
nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění závazků stanovených touto smlouvou.
5. Zhotovitel je povinen nakládat se všemi daty poskytnutými objednatelem ke zpracování jako s informacemi
důvěrnými. Budou-li data poskytnutá objednatelem podléhat režimu zvláštní ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, jsou obě smluvní strany povinny zabezpečit splnění všech
ohlašovacích povinností, které citovaný zákon vyžaduje, a obstarat předepsaná povolení. Bude-li nezbytné pro
plnění této smlouvy splnit ohlašovací povinnosti dle cit. zákona, realizace předmětu plnění se pozastavuje na dobu
do řádného splnění takových povinností a obě smluvní strany se zavazují vyvinout veškerou součinnost ke splnění
těchto ohlašovacích povinností. Zhotovitel se zavazuje, že pokud se v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy
při plnění svých povinností setkají jeho pověření pracovníci s osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, učiní veškerá opatření, kromě zachování povinnosti

mlčenlivosti dle tohoto odstavce, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich
změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich
jinému zneužití. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za případné porušení této povinnosti.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý stejnopis má platnost originálu. Zhotovitel i
objednatel obdrží po jednom stejnopisu.
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
8. Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, žádná smlouva či řízení týkající se některé
smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo splnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Zároveň svým podpisem
potvrzují, že veškerá prohlášení a dokumenty podle této smlouvy jsou pravdivé, úplné, přesné, platné a právně
vynutitelné.
9. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu pečlivě přečetly, všem ustanovením smlouvy rozumí a na důkaz
svého souhlasu učiněného vážně a svobodně smlouvu vlastnoručně podepisují.
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