__________________________________________________________________________

SMLOUVA

O VEDENÍ KURZU

OBRAZOVÉ SPEKTROSKOP IE VODNÍCH PLOCH
__________________________________________________________________________
OBJEDNATEL
Jméno

…

Sídlem
IČO
zapsaná u
zastoupen

…
…
…
…

DIČ
soudu v

…
…

oddíl

…

vložka

12345

A

POSKYTOVATEL
Jméno

Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Sídlem
IČO
zapsaná v
zastoupen

Bělidla 986/4a, Brno, PSČ 603 00
67179843
DIČ
CZ67179843
Rejstříku veřejných výzkumných institucí
prof. RNDr. Ing. Michalem V. Markem, DrSc., dr. h. c.

uzavírají podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku smlouvu následujícího znění:

I.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1.

Poskytovatel se zavazuje připravit a provést kurz obrazové spektroskopie vodních ploch a
objednatel se zavazuje zaplatit cenu.

2.

Financování této smlouvy se řídí pravidly příslušnými pro daný zdroj financování: Operační
program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy Prioritní osa 2 – Terciární
vzdělávání, výzkum a vývoj. Veškerá pravidla programu jsou zveřejněna na adrese
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013.
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II.

PŘÍPRAVA KURZU

1.

Příprava kurzu spočívá v
a) Příprava výukových materiálů.
b) Zajištění dat nezbytných pro praktickou část kurzu (spektroskopická obrazová data,
pozemní podpůrná data, atd.)

2.

Výukové materiály budou v rozsahu alespoň 50 stran a budou obsahovat i informace
k praktické části (alespoň osnovu praktické části).

3.

Poskytovatel předá do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy objednateli návrh
výukových materiálů.

4.

Objednatel se do 3 pracovních dnů od obdržení návrhu výukových materiálů vyjádří, zda
materiály považuje za dostatečné, anebo sdělí důvody, pro které materiály za dostatečné ne
považuje. Nevyjádří-li se objednatel vůbec, má se za to, že považuje výukové materiály za
dostatečné.

III. K U R Z
1.

Obsahem kurzu je obrazová spektroskopie vnitrozemských vodních ploch. Obsahem kurzu
jsou zejména:
a) Možnosti využití zejména leteckých spektroskopických dat pro monitoring vodních ploch.
b) Základy plánování letecké kampaně a korekcí spektroskopických leteckých dat včetně
specifik atmosférických korekcí dat pořízených nad vodní plochou.
c) Vhodné aplikace pro odhad parametrů kvality vodních ploch ze spektroskopických dat.
d) Teoretická část může pojednávat o aplikacích týkajících se i jiných oblastí s vhodným
využitím spektroskopických dat.

2.

Kurz bude obsahovat teoretickou a praktickou část.

3.

Minimální rozsah kurzu jsou 4 výukové dny po 8 výukových hodinách (60 min), přičemž:
a) Praktická část kurzu potrvá alespoň 2 výukové dny.
b) Část týkající se vodních ploch (teoretická i praktická) potrvá alespoň 2 výukové dny.

4.

Kurz bude veden v anglickém jazyce

5.

Kurz se uskuteční v termínu 7. 4. 2014 – 11. 4. 2014, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6.

Kurz se uskuteční v Brně, na adrese Bělidla 986/4a, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

7.

Předpokládá se účast 20 lidí na kurzu.

IV. S O U Č I N N O S T O B J E D N A T E L E
1.

Objednatel pro kurz zajistí prostory.

2.

Objednatel pro kurz zajistí techniku, tj.
a) Dataprojektor a projekční plátno.
b) Flipchart.

3.

Objednatel vytiskne obdržené výukové materiály.

4.

Objednatel se zavazuje sdělit účastníkům kurzu informaci o tom, že každý účastník je
povinen přinést si svůj PC.

5.

Objednatel má k dispozici 20 licenci programu ENVI 5.0, které mohou být pro kurz využity.
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V.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.

Byla ujednána cena za plnění této smlouvy: … Kč bez DPH.

2.

Cena je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady poskytovatele na
plnění této smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

3.

Objednatel hradí pouze řádně provedenou přípravu a provedení kurzu.

4.

K ceně bez DPH se připočte DPH v zákonné sazbě.

5.

Cena bude uhrazena na základě jediné faktury s náležitostmi daňového dokladu a
s uvedením názvu a registračního čísla projektu v podobě: CZ.1.07/2.4.00/31.0213,
Nejnovější technologie dálkového průzkumu Země ve službách výzkumu, vzdělání a aplikaci
pro rozvoj regionů.

6.

Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode dne vystavení faktury. Objednatel je ve lhůtě splatnosti
oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Poskytovatel je povinen předložit fakturu novou či
opravenou s novou lhůtou splatnosti.

7.

Poskytovatel je povinen doručit fakturu na adresu sídla objednatel nejpozději do 5
pracovních dnů od skončení kurzu.

8.

Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

9.

Záloha se neposkytne. Závdavek se neposkytuje.

VI. Ú R O K Y Z P R O D L E N Í A S M L U V N Í P O K U T Y
1.

Po smluvní straně, která je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může druhá smluvní
strana, pokud řádně plní své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z
prodlení, ledaže smluvní strana, která je v prodlení, není za prodlení odpovědná. Smluvní
strany si ujednávají úrok z prodlení ve výši 0,025 % z dlužné částky denně.

2.

Objednatel uplatní smluvní pokutu ve výši 1,000,- Kč denně v případě prodlení
poskytovatele s odevzdáním návrhu výukového materiálu. Strany se dohodly, že závazek
zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní
pokutu. Bude-li smluvní pokuta snížená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu
škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou a to bez
jakéhokoliv dalšího omezení.

VII. U K O N Č E N Í S M L O U V Y
1.

Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2.

Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného
poskytovatelem. Za podstatné porušení smlouvy se mimo jiné považuje:

porušení

a) Prodlení poskytovatele s odevzdáním návrhu výukového materiálu o více než 5
kalendářních dnů.
b) Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je poskytovatel v postavení dlužníka.
c) Je-li zjištěno, že v nabídce poskytovatele k související veřejné zakázce byly uvedeny
nepravdivé údaje.
3.

Poskytovatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení
objednatelem. Za podstatné porušení smlouvy se mimo jiné považuje:
a) Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
b) Prodlení objednatele s úhradou faktury o více než 30 dnů.

4.

Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dojitím druhé smluvní straně.
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5.

Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

VIII. O D P O V Ě D N É O S O B Y S M L U V N Í C H S T R A N
1.

Zástupcem objednatele je Ing. Jan Hanuš, hanus.j@czechglobe.cz, +420 511192244. Tento
zástupce objednatele může za objednatele v souvislosti s touto smlouvou jakkoliv jednat,
nemůže však smlouvu ani měnit ani ukončit.

2.

Kurz bude veden lektorem, kterým je …. Lektor může za poskytovatele v souvislosti s touto
smlouvou jakkoliv jednat; nemůže však smlouvu ani měnit ani ukončit.

IX. S P O L E Č N Á A Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í
1.

Žádná ze stran nemůže bez písemně uděleného souhlasu druhé smluvní strany ani
pohledávku, ani dluh z této smlouvy, ani tuto smlouvu postoupit třetí osobě.

2.

Každá ze stran přebírá na sebe nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského
zákoníku za své dluhy vzniklé na základě této smlouvy.

3.

Žádná práva a povinnosti stran nelze dovozovat z praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy.

4.

Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této
vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

5.

Strany vylučují aplikaci ustanovení: § 557 občanského zákoníku (pravidlo contra
proferentem) na tuto smlouvu.

6.

Poskytovatel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly. Poskytovatel je povinen zavázat ke spolupůsobení při finanční kontrole všechny
své subdodavatele.

7.

Smluvní strany ujednávají, že soudem příslušným k projednání a rozhodnutí všech
případných sporů vzniklých mezi smluvními stranami podle této smlouvy nebo v souvislosti s
ní je obecný soud objednatele.

8.

Tato smlouva se řídí českým právním řádem, s výjimkou kolizních ustanovení. Veškerá s ní
související jednání probíhají v jazyce českém.

9.

Tato smlouva není závislá na jiné smlouvě. Na této smlouvě není závislá jiná smlouva.

10. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této
smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po
uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy
a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
11. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou číslovaného dodatku k této smlouvě.
Neplatnost smlouvy nebo jejího dodatku k ní pro nedodržení formy mohou smluvní strany
namítnout z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
12. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každé ze smluvních stran náleží
po jednom.
13. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední stranou.
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V …, dne …

V Brně, dne

…
…
…

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek DrSc., dr. h. c.
ředitel
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
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