
Smlouva o dílo na projekt „Úprava bezmotorové komunikace A2"

uzavřená mezi městskou části Praha 8 (Objednatelem) a Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. (Konzultantem)

PŘÍLOHA 1. PODMÍNKY
DEFINICE A VÝKLAD

1.1.1 Definice

V této Smlouvě mají všechna slova a výrazy, pokud není uvedeno jinak, nebo pokud nebude z
kontextu vyplývat jinak, význam uvedený níže v tomto článku 1.1.1.

i) "Objednatel" znamená městská část Praha 8, jeho právní nástupce a schválené
postupníky.

ii) "Konzultant" znamená Mott MacDonald CZ, spol. sr.o., jeho právní nástupce a schválené
postupníky.

iii) "Stát" znamená stát (nebo státy), ve kterém(ých) mají být Služby poskytnuty.

iv) "Datum účinnosti" má význam uvedený v článku 1.1.9 této Přílohy.

v) "Hrubá nedbalost" znamená jakékoliv konání nebo opomenutí jednatele, prokuristy či
zaměstnance Konzultanta v obdobném postavení, založené na jeho konání či opomenutí
jako jednotlivce, spíše než jednání jeho podřízených nebo jakékoliv jiné osoby, která jsou
podstatnou měrou pod standardem péče, kterou by bylo možné rozumně očekávat od
kompetentní a svědomité osoby ve stejném postavení a za stejných okolností jako
jednatele společnosti, prokuristy či zaměstnance Konzultanta v obdobném postavení, a to
v takovém rozsahu, v jakém takové konání či opomenutí představuje bezohlednou
lhostejnost k existujícím rizikům, ale pouze tehdy, jestliže by bylo zřejmé takové
kompetentní a svědomité osobě, že takové konání či opomenutí by vedlo nebo velmi
pravděpodobně vedlo k vzniku podstatné ztráty či škody.

vi) "Projekt" znamená Úprava bezmotorové komunikace A2.

vii) "Služby" znamená předmět plnění této Smlouvy, který má být plněn Konzultantem v
souladu s touto Smlouvou a které jsou blíže specifikovány v Příloze č. 2.

vili) "Občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.1.2 Výklad
i) Nadpisy v této Smlouvě nemají význam pro její výklad ..

ii) Tam, kde to vyžaduje kontext, se jednotné číslo vztahuje i na množné číslo a mužský rod
se vztahuje i na ženský rod a naopak.

POVINNOSTI KONZULTANTA

1.1.3 Rozsah Služeb Konzultanta

Konzultant poskytne Služby tak, jak jsou stanoveny v Příloze č. 2 a v souladu s pravidly a
podmínkami této Smlouvy.

1.1.4 Povinnost péče
Konzultant poskytne Služby s využitím úrovně dovednosti, řádné péče a přičinlivosti, kterou je
možné očekávat od konzultanta se zkušenostmi s poskytováním služeb u projektů podobné
velikosti a složitosti, jako je Projekt. Konzultant bude dodržovat všechny standardy, právní
předpisy, praxi a podobná pravidla, která se vztahují na Služby nebo u kterých může Konzultant
rozumně očekávat, že se vztahují na Služby.

1.1.5 Plnění Služeb
i) Konzultant nezmění Služby bez výslovného písemného pokynu Objednatele. Konzultant

bude informovat Objednatele co nejdříve, jak to bude prakticky možné, o jakékoliv
záležitosti, o které se dozví, která ovlivňuje uspokojivé poskytování Služeb. V rozsahu, v
jakém tato záležitost bude požadovat změnu Služeb, vydá Objednatel příslušný pokyn.

ii) Konzultant vyvine rozumné úsilí ke splnění jakéhokoliv harmonogramu pro výkon Služeb,
který byl dohodnut mezi Objednatelem a Konzultantem.
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POVINNOSTI OBJEDNATELE

1.1.6 Rozsah povinností

i) Objednatel rychle a bezplatně poskytne Konzultantovi informace, dodatečné informace,
schválení, souhlasy a pokyny, včetně informací, dodatečných informací, schválení,
souhlasů a pokynů třetích osob, které bude Konzultant ve vztahu ke Službám požadovat,
tak, aby Konzultant mohl splnit jakýkoliv dohodnutý harmonogram pro výkon Služeb. Bez
ohledu na schválení či souhlas Objednatele ve vztahu ke Službám nebude Konzultant
zbaven tímto jakékoliv povinnosti či odpovědnosti vyplývající z této Smlouvy, a to s
výjimkou rozsahu, ve kterém je Konzultant oprávněn se spoléhat na pokyn nebo příkaz
vydaný ve vztahu ke Službám Objednatelem.

ii) Objednatel tímto potvrzuje, že Konzultant se bude spoléhat na přesnost, dostatečnost a
konzistentnost všech informací poskytnutých Objednatelem nebo jeho jménem
Konzultantovi.

1.1. 7 Podrobnosti dodávek Objednatele Konzultantovi

Objednatel dá k dispozici Konzultantovi pro účely Služeb vybavení, zařízení, personál a služby
dalších stran (jsou-li nějaké) tak, jak jsou popsány v Příloze č. 3. Všechny tyto budou poskytnuty
Konzultantovi, není-li v Příloze č. 3 stanoveno něco jiného, bezplatně.

ODPOVĚDNOST

1.1.8 Odpovědnost a odškodnění

i) Konzultant zaplatí Objednateli smluvní pokutu za neposkytnutí Služby ve stanovených
termínech ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení.

ii) Konzultant zaplatí Objednateli smluvní pokutu za neúčast na jednáních v termínech
stanovených Objednateleme ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

iii) Konzultant zaplatí Objednateli smluvní pokutu za poškození dobrého jména Objednatele
ve výši 50.000,- Kč.

iv) Smluvní pokuty mohou být uplatňovány opakovaně, a to až do výše Celkové smluvní
ceny.

v) Konzultant zaplatí Objednateli náhradu škody, která mu vznikla v důsledku poskytování
Služeb Konzultantem, přičemž uplatnění smluvní pokuty nemá vliv na právo Objednatele
uplatnit právo na náhradu škody.

vi) Bez ohledu na jinou podmínku stanovující něco jiného v této Smlouvě nebo v
souvisejícím dokumentu a bez ohledu na to, zda důvod uplatnění jakéhokoliv nároku
vyplývá z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní podle jakéhokoliv použitelného práva, z
nedbalosti nebo pro porušení zákonné povinnosti nebo jinak, ve vztahu k jakýmkoliv a
všem důvodům uplatnění, jak je uvedeno výše, bude celková odpovědnost Konzultanta v
souhrnu pro všechny nároky omezena částkou odpovídající Celkové smluvní ceně
splatné dle této Smlouvy.

vii) Dále a bez vlivu na výše uvedené omezení odpovědnosti, bude jakákoliv taková
odpovědnost Konzultanta za ztrátu či škodu ve vztahu k jakémukoliv nároku či nárokům,
ať již podle § 2630 Občanského zákoníku nebo jinak, omezena na takovou částku či
částky, které budou spravedlivé k uhrazení Konzultantem s ohledem na odpovědnost
Konzultanta za ně a na základě toho, že:

a) všechny další strany jmenované nebo v budoucnu jmenované Objednatelem k
plnění souvisejících služeb, stavebních prací či dodávek ve vztahu k Projektu
poskytly své plnění za smluvních podmínek nikoliv méně přísných než v této
Smlouvě a že uhradily Objednateli takový podíl na ztrátě či škodě, který by měly
spravedlivě uhradit s ohledem na jejich odpovědnost za ztrátu či škodu; a

b) všechny takové další strany neomezily nebo nevyloučily svoji odpovědnost vůči
Objednateli za ztrátu či škodu jakýmkoliv takovým způsobem, který by měl vliv na
odpovědnost Konzultanta podle tohoto článku.
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viii) Dále a bez vlivu na výše uvedené bude celková odpovědnost Konzultanta podle nebo v
souvislosti s touto Smlouvou za jakýkoliv a všechny nároky ve vztahu ke kontaminaci a
znečištění omezena menší částkou z:

a) 7 500 000,- Kč (slovy: sedm milionů pět set tisíc korun českých), nebo

b) přímých nákladů vynaložených Objednatelem k odstranění kontaminace nebo
znečištění.

ix) Konzultant neodpovídá Objednateli ve vztahu k jakémukoliv nároku za ztrátu či škodu
vyplývají z aktů války či terorismu, jaderných či radioaktivních emisí, jakéhokoliv výskytu
toxických zemin nebo pocházejících z nebo vztahujících se k azbestu.

x) Žádná Strana neodpovídá druhé Straně za jakoukoliv nepřímou, zvláštní nebo následnou
ztrátu (včetně, ale nikoliv však výlučně zahrnující ztrátu zisku - ať již přímého či
nepřímého - ztráty výroby, ztráty smluv, ztráty užívání, ztráty obchodu a ztráty obchodní
příležitosti).

xi) Žádné ujednání v tomto článku nevylučuje ani neomezuje odpovědnost Konzultanta za
smrt nebo ublížení na zdraví, škodu způsobenou úmyslně nebo Hrubou nedbalostí.

ZAHÁJENÍ A SPLNĚNÍ

1.1.9 Datum účinnosti

Datum účinnosti této Smlouvy je datum posledního podpisu Stran této Smlouvy.

1.1.1 O Zahájení a splnění

Konzultant se zavazuje postupovat v plnění Služeb pravidelně a přičinlivě a vynaloží rozumné
úsilí ke splnění jakéhokoliv časového postupu, harmonogramu a časového soupisu výstupů tak,
jak je dohodnuto mezi Objednatelem a Konzultantem.

Služby budou předány bez vad a nedodělků. O této skutečnosti bude sepsán Protokol o řádném
předání a převzetí Služeb.

ZMĚNY SLUŽEB

1.1.11 Změny

i) Objednatel muze dát písemným oznámením Konzultantovi pokyn ke změně Služeb
přidáním, vynecháním, náhradou či jiným doplněním Služeb, a to za předpokladu, že
taková změna Služeb bude vždy pro Služby a Projekt relevantní. Pokud bude Objednatel
požadovat takovou změnu Služeb, bude Konzultant, jak jen to bude prakticky možné,
informovat Objednatele o pravděpodobném dopadu (bude-li nějaký) takové změny na
Služby, a to jak dodatečných, tak i snížených odměn a doby ke splnění Služeb.
Konzultant není povinen zahájit poskytování dodatečných Služeb, dokud Objednatel
nedohodne písemně s Konzultantem dodatečné odměny a dodatečnou dobu vztahující
se k poskytnutí takových Služeb. Konzultant vyvine rozumné úsilí k minimalizaci
nepříznivých účinků jakékoliv takové změny na Služby.

ii) Jestliže se Konzultant domnívá, že Služby byly změněny nebo ztíženy Objednatelem
nebo jinak zpožděny nebo narušeny jakoukoliv záležitostí, která je mimo rozumnou
kontrolu Konzultanta, bude Konzultant, jak jen to bude prakticky možné, informovat
Objednatele o pravděpodobném dopadu takové skutečnosti na Služby. Konzultant vyvine
rozumné úsilí k minimalizaci nepříznivých účinků takových skutečností na Služby.

iii) Konzultant je podle odstavců i) a ii) výše oprávněn k náhradě od Objednatele za
změněné, zpožděné nebo narušené Služby a jakákoliv úprava odměn nebo doby pro
plnění Služeb bude vypočtena v souladu s ustanoveními Přílohy č. 4 nebo, pokud žádná
taková ustanovení nejsou, uhradí Objednatel za změněné, zpožděné nebo narušené
Služby cenu v místě a čase obvyklou a doba pro plnění Služeb bude prodloužena tak,
aby Konzultant při vynaložení rozumné péče stihl poskytnout upravené Služby v takto
rozumně prodloužené době.
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PŘERUŠENÍ NEBO ZRUŠENÍ

1.1.12 Oznámením Objednatele

i) Objednatel může přerušit jakékoliv či všechna plnění Služeb doručením písemného
oznámení Konzultantovi, které je účinné uplynutím 28 dnů po jeho doručení. Konzultant
učiní po obdržení jakéhokoliv oznámení o přerušení jakéhokoliv či všech plnění Služeb
okamžité kroky k minimalizaci dalších výdajů. Objednatel má podle tohoto článku právo
požadovat po Konzultantovi doručením písemného oznámení, které je účinné uplynutím
28 dnů po jeho doručení, obnovení jakékoliv předtím přerušené Služby. Konzultantovi
budou nahrazeny jakékoliv dodatečné náklady rozumně vynaložené v důsledku
jakéhokoliv oznámení vydaného podle tohoto článku, zejména, nikoliv však výlučně,
zahrnující platbu za nedokončenou práci a demobilizační náklady, které budou uhrazeny
v souladu s článkem O této Přílohy a odměny za Služby po odečtení částky, kterou
Konzultant ušetřil nevykonáním zbývajících Služeb.

ii) Objednatel může od této Smlouvy odstoupit doručením písemného oznámení
o odstoupení Konzultantovi, které je účinné uplynutím 28 dnů po jeho doručení, jestliže
Služby nejsou již pro Projekt požadovány, nebo byl-li Projekt ukončen, nebo není již dále
Objednatelem prováděn. Za všech jiných okolností může Objednatel odstoupit od této
Smlouvy pouze v souladu s článkem 1.1.12 odst. iii) této Přílohy.

iii) Jestliže Konzultant způsobí podstatné porušení Smlouvy a navzdory předchozímu
písemnému oznámení Objednatele Konzultantovi o takovém porušení Konzultant
nenapraví takové porušení do 28 dnů od doručení takového oznámení, má Objednatel
právo od této Smlouvy okamžitě odstoupit.

1.1.13 Oznámením Konzultanta

i) Jestliže Objednatel způsobí podstatné porušení Smlouvy a navzdory předchozímu
písemnému oznámení Konzultanta Objednateli o takovém porušení Objednatel
nenapraví takové porušení do 28 dnů od doručení takového oznámení, má Konzultant
právo od této Smlouvy okamžitě odstoupit.

ii) Jestliže bude nějaká či všechny Služby přerušeny podle článku 1.1.12 odst. i) této Přílohy
a Konzultant neobdržel oznámení o znovuzahájení do 3 měsíců od dne přerušení, může
Konzultant od této Smlouvy písemným oznámením Objednateli s okamžitou účinností
odstoupit.

1.1.14 Práva a odpovědnost při ukončení

Ukončení této Smlouvy nebude mít vliv ani nebude mít účinek na jakákoliv nabytá práva, nároky
či odpovědnosti jakékoliv Strany.

PLATBY

1.1.15 Platby Konzultantovi

i) Objednatel zaplatí Konzultantovi za řádné plnění Služeb takové částky, které mu náleží
podle této Smlouvy. Objednatel provede úhradu v souladu s jakoukoliv podmínkou,
postupem a v měnách uvedenýchch v Příloze č. 4.

ii) Konečné datum splatnosti částek uvedených v jednotlivých fakturách bude 21
kalendářních dnů po doručení faktury Objednateli.

iii) Objednatel je oprávněn odečíst splatné závazky Konzultanta (smluvní pokuty)
z Konzultantem fakturovaného plnění.

iv) Jestliže Objednatel neuhradí v plném rozsahu částku náležející Konzultantovi dle této
Smlouvy do posledního dne splatnosti, má Konzultant právo přerušit plnění Služeb.
Konzultant je oprávněn toto právo vykonat pouze po uplynutí 14 dnů po oznámení
Objednateli o záměru přerušit toto plnění. Takové právo zanikne okamžitě po uhrazení
příslušné částky Objednatelem Konzultantovi. Jakákoliv doba přerušení Služeb v souladu
s tímto odstavcem bude vzata v úvahu pří výpočtu termínů ke splnění Služeb přímo či
nepřímo ovlivněných výkonem práv upravených tímto odstavcem, případně termíny
plnění takových Služeb budou prodlouženy o dobu odpovídající době přerušení.
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v) Jakákoliv platba provedená po konečném dni splatnosti bude úročena sazbou 8% per
annum plus dvoutýdenní repo sazbou české národní banky platnou v první den prodlení
s platbou.

vi) Prodlení Objednatele s platbou Konzultantovy faktury delší než 42 dnů představuje
podstatné porušení Smlouvy.

POŽADAVKY NA POJIŠTĚNÍ

1.1.16 Konzultantovo pojištění

Konzultant bude udržovat dostatečné pojištění zákonné odpovědnosti a profesní pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám k pokrytí odpovědností Konzultanta podle
této Smlouvy, a to za vždy existující podmínky, že takové pojištění je dostupné na trhu pojištění
za komerčně rozumných sazeb a podmínek a za existence všech běžných výjimek, výluk a
omezení rozsahu krytí, které jsou obecně používané v čase obnovení.

VYŠŠÍ MOC

i) Nastanou-li okolnosti, za které není Konzultant odpovědný a které ho činí neodpovědným
nebo mu neumožňují splnit celek nebo část Služeb v souladu s touto Smlouvou (dále jen
"vyšší moc"), bude o tomto ihned informovat Objednatele. Za těchto okolností budou
dotčené Služby považovány po dobu trvání události vyšší moci za přerušené.

ii) Když budou Služby (nebo část z nich) ovlivněny událostí vyšší moci, doba pro jejich
splnění bude prodloužena o časový úsek rovnající se době, po kterou nebyla příslušná
Strana schopna učinit takové jednání jako výsledek vyšší moci.

iii) Událostí vyšší moci jsou zejména, nikoliv však výlučně, následující:

a) události vyšší vůle, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), válku, invazi, akty
nepřátelství ze zahraničí, rebélie, revoluce, povstání, nebo vojenské síly či převzetí
moci,

b) uvalení sankcí jakéhokoliv druhu ve Státu vládou české republiky nebo Spojeného
království nebo vlády jiné země nebo jakékoliv jiného mezinárodního subjektu
uznávaného vládou české republiky nebo Spojeného království;

c) uvalení obchodních omezení, které podstatně ovlivní možnost společnosti z české
republiky nebo dceřiné společnosti společnosti ze Spojeného království
obchodovat se společnostmi ze Státu nebo obchodovat ve Státu; a

d) jakékoliv jiné podobné události, které nejsou pod kontrolou Konzultanta a které
Konzultant nemůže svojí náležitou přičinlivostí překonat.

Jestliže událost vyšší moci pokračuje po dobu 90 dnů, může každá Strana tuto Smlouvu zrušit
písemným odstoupením, které nabyde účinnosti okamžikem doručení druhé Straně.

POSTUPY PŘI ŘEŠENÍ SPORŮ

1.1.17 Oznámení sporu

Jakákoliv neshoda či spor vyplývající nebo vztahující se k této Smlouvě (společně nebo
jednotlivě dále jako "spor") bude bez vlivu na další ustanovení této Smlouvy písemně sdělena
ihned druhé Straně. Spor bude řešen v souladu s článkem 1.1.18 této Přílohy.

1.1.18 Spory

Veškeré spory mezi Stranami vyplývající z této Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní, se budou v
dobré víře Strany snažit nejprve řešit smírnou cestou. V případě, že mezi Stranami nebude
dosaženo smírného řešení sporu do 30 dnů od oznámení existence sporu druhé Straně, bude
mít kterákoliv Strana právo podat návrh na vyřešení sporu věcně a místně příslušnému soudu
české republiky.

OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 .19 Jazyky a právo

i) Jazykem této Smlouvy je jazyk český.
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ii) Tato Smlouva se řídí právními předpisy české republiky, zejména ustanovením § 2586 a
násl. Občanského zákoníku.

1.1.20 Postoupení a subdodávky

i) Objednatel nepostoupí všechny ani část svých práv nebo nepřevede jakoukoliv část
svých povinností podle této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Konzultanta.

ii) Jestliže bude chtít Konzultant zadat jakoukoliv Službu jako subdodávku
specializovanému subdodavateli, bude o tomto informovat Objednatele. Konzultant bude
odpovědný za plnění a za platby jakémukoliv specializovanému subdodavateli. Za Služby
realizované prostřednictvím subdodavatele odpovídá Konzultant jako by jej provedl sám.

1.1.21 Oznámení

Oznámení podle Smlouvy budou mít písemnou formu a nabudou účinnosti v den obdržení
v sídle Strany, které je oznámení adresováno, uvedené v Příloze č. 6, nebo na takové jiné
adrese, která bude druhé Straně oznámena. Doručení může být osobní nebo doporučeným
dopisem.

1.1.22 Správa

Osoby uvedené v Příloze č. 6 k této Smlouvě nebo nahrazené písemným oznámením dané
Strany druhé Straně budou považovány za osoby s oprávněním činit dle své působnosti
(smluvní, technická, finační a účetní) rozhodnutí za příslušnou Stranu podle této Smlouvy.

1.1.23 Úplná Smlouva

Tato Smlouva (společně s Přílohami a jakýmikoliv dokumenty, na které se v této Smlouvě
odkazuje) tvoří úplnou dohodu mezi Stranami a bude ve vztahu ke Službám nahrazovat
jakékoliv předchozí dohody a sjednaná řešení.

1.1.24 Práva třetích stran

Bez ohledu na jakékoliv ustanovení této Smlouvy stanovící něco jiného, nebude mít s výjimkou
Stran této Smlouvy žádná fyzická osoba ani právnická osoba žádná práva ve vztahu k této
Smlouvě, ať se jedná o třetí či jinou stranu.

1.1.25 Duševní vlastnictví a užití výstupů

V případě, že se na Služby (dílo) nebo jejich části provedené dle této Smlouvy vztahují
ustanovení zákona č. 121/2000Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Autorský zákon"), Konzultant touto Smlouvou uděluje ve smyslu § 2358 a násl. Občanského
zákoníku Objednateli oprávnění k výkonu práva Služby nebo jejich část užít (nevýhradní 
licence) pro účely přípravy a realizace obdobných, věcně navazujících či souvisejících zakázek,
které bude Objednatel realizovat do deseti let od předání a převzetí Služeb.

Licence dle předchozí věty je poskytnuta bezúplatně. Dále je definována takto:

Licence je poskytována jako nevýhradní což znamená, že autor smí poskytnout licenci třetí
osobě.

časový rozsah licence se sjednává na dobu 1 O let ode dne předání a převzetí bezvadných
Služeb (díla) Objednatelem.

Věcný rozsah licence je sjednán tak, že Objednatel je výslovně oprávněn ke všem
způsobům užití Služeb (díla) dle § 12 odst. 4 Autorského zákona, tj. k rozmnožování,
rozšiřování, pronájmu, půjčování, vystavování a sdělování předmětu Služeb (díla)
veřejnosti a to jakýmkoli technickým způsobem, včetně uveřejnění prostřednictvím
internetu.

Objednatel je oprávněn oprávnění, tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout
třetí osobě.

Objednatel není povinen licenci využít.

Objednatel je oprávněn licenci využít zcela nebo i jen z části.
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Konzultant nebude mít žádnou odpovědnost za užití duševního vlastnictví pro jiné účely, než pro
které bylo původně určeno.

1.1.26 Oddělitelnost

Pokud nějaké ustanovení této Smlouvy bude shledáno příslušným soudem za neplatné, nicotné
či nevymahatelné, pak takové neplatné, nicotné či nevymahatelné ustanovení v žádném ohledu
neovlivní, nenaruší nebo nezneplatní zbývající ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se
Strany zavazují, že takové neplatné, nicotné či nevymáhatelné smluvní ujednání nahradí jiným
ustanovením Smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné podle použitelného práva této
Smlouvy a jehož obsah a účel bude co možná nejbližší obsahu a účelu původního ustanovení
Smlouvy.

1.1.27 Etické jednání Stran

Při plnění práv a povinností dle této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvu jsou Strany,
jejich zástupci a zaměstnanci povinni dodržovat všechny právní předpisy v oblasti boje proti
korupci a legalizaci výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz), jakož i aplikovatelné
povinnosti dle Úmluvy o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních
podnikatelských transakcích (OECD), viz sdělení MZV č. 25/2000 Sb.m.s.

Strany:

i) zaručují a prohlašují, že neučinily, a

ii) zavazují se, že neučiní,

přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné fyzické či právnické osoby jakékoliv nezákonné
jednání, včetně nikoliv však výlučně nabídky či platby úplatku veřejnému činiteli nebo jakékoliv
jiné osobě ve spojení s jakoukoliv záležitostí související s touto Smlouvou nebo Projektem.

Každá Strana oznámí okamžitě písemně druhé Straně všechny skutečnosti týkající se žádosti o
nezákonnou platbu od jakéhokoliv veřejného činitele či jakékoliv jiné osoby s vlivem.

Poruší-li Strana jakékoliv ustanovení tohoto článku, má druhá Strana právo kdykoliv od této
Smlouvy odstoupit doručením písemného oznámení, a to s okamžitou účinností.

Strana, která poruší ustanovení tohoto článku 1.1.27 této Přílohy je povinna odškodnit a i dále
poskytovat odškodnění druhé Straně za jakékoliv pohledávky proti ní vzniklé porušením tohoto
článku nebo v souvislosti s takovým porušením v plném rozsahu přípustném podle použitelného
práva této Smlouvy.

1.1.28Vady

Vyskytnou-li se vady ve výsledcích Služeb, Konzultant opětovně poskytne Služby potřebné k
tomu, aby napravil vadné Služby. Toto opětovné poskytnutí bude vylučovat jakoukoliv jinou
nápravu, na kterou by měl jinak Objednatel právo.

1.1.29 Stejnopisy

Tato Smlouva je uzavřena a podepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, každé s platností originálu,
z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Konzultant taktéž dvě (2) vyhotovení.

1.1.30Změny Smlouvy

Není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno něco jiného, může být tato Smlouva měněna pouze
písemným ujednáním Stran podepsaným oprávněnými zástupci obou Stran.

1.1.31 Podpisy

Obě Strany svým podpisem prohlašují a potvrzují, že veškerá ustanovení a podmínky Smlouvy
byly dohodnuty mezi nimi svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných
podmínek.
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