
 

   

„PŘÍMÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB“ 

 

SMLOUVA EMAS 2020-DSC-2020-001  

MEZI 

Evropskou unií zastoupenou Evropským parlamentem  

se sídlem na adrese Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels,  

který za účelem podpisu této smlouvy zastupuje 

Susanne ALTENBERG, ředitelka kanceláře, kancelář generálního tajemníka,  

dále jen „Evropský parlament“, 

na jedné straně, 

A 

 

............................................................ s bydlištěm / se sídlem na adrese  

..............................................................................................................................................,  

kterého/kterou zastupuje 

.................................................................................................................… 

jednající jako .................................................................................................................…, 

dále jen „poskytovatel“, 

na straně druhé, 

dále společně „smluvní strany“, 

 
 

SE DOHODLY NA TĚCHTO 
 

zvláštních a všeobecných podmínkách 
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I – ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 

 

ČLÁNEK I.1 – PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

1. Poskytovatel se zavazuje, že v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě a 
v jejích přílohách, jež jsou její nedílnou součástí, poskytne Evropskému parlamentu služby 
uvedené v příloze I. 

 
 
ČLÁNEK I. 2. – DOBA PLATNOSTI SMLOUVY 
 
1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou  a uzavírá se na 

dobu 12 měsíců. 
 
ČLÁNEK I.3 – ZPRÁVY A DOKUMENTY 
 

Poskytovatel vypracuje zprávu o poskytnutí služeb v souladu s ustanoveními uvedenými 
v této smlouvě a jejích přílohách. 
 
 

ČLÁNEK I.4 – CENY A PLATBY 
 
1. Cena je pevná a nelze ji během celé doby platnosti této smlouvy, včetně všech 

prodloužení, měnit. 
 

Konečná cena je uvedena v příloze IV. Cena je uvedena v eurech a bez daně z přidané 
hodnoty (DPH). Cena zahrnuje veškeré náklady, které poskytovateli při plnění této 
smlouvy vzniknou. 

 
2. Platby podle této smlouvy se provádějí podle tohoto článku  a pouze tehdy, pokud 

poskytovatel ke dni odeslání žádosti o provedení platby splnil veškeré své smluvní 
závazky. V žádném případě nelze vyhovět novým žádostem o provedení platby, pokud 
Evropský parlament nevyhověl předchozím žádostem zaslaným dodavatelem z důvodu 
částečného nebo celkového nesplnění závazku, nesprávného splnění závazku nebo 
nedbalosti. 

 
 Každá žádost o provedení platby musí obsahovat informace uvedené v článku II.3 

obecných podmínek a musejí k ní být přiloženy veškeré doklady uvedené v bodě 4 
technických specifikací.  

 
3. Žádosti o provedení platby podává poskytovatel takto: 
 

Žádosti o provedení platby lze vyhovět, pokud k ní jsou přiloženy tyto doklady: 
 

 doklady vypracované podle pokynů obsažených v této smlouvě a jejích přílohách, 
za podmínky, že byly Evropským parlamentem schváleny, ať už s připomínkami či 
výhradami či bez nich, 

 

  příslušná faktura, na níž je uvedeno referenční číslo smlouvy a následující údaj: EMAS 
Unit. 

 
Ve lhůtě stanovené v odstavci 6 se vyplatí celková částka uvedená v této smlouvě. 
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5. Fakturace 
 
Veškeré žádosti o provedení platby a dobropisy v souvislosti s touto smlouvou musí 
poskytovatel zaslat 
 

European Parliament’s Official Mail Unit 

Payment request 

Plateau du Kirchberg 

L-2929 Luxembourg 

 
For the attention of the EMAS Unit 

 
 

6. Evropský parlament má na zaplacení dlužné částky za plnění smlouvy  a schválení 
závěrečné zprávy k dispozici lhůtu 30 kalendářních dnů ode dne, kdy účetní Evropského 
parlamentu zaeviduje žádost o platbu. Má se za to, že platby byly provedeny v den, kdy 
byla daná částka odečtena z bankovního účtu Evropského parlamentu. 

 
7. Evropský parlament může tuto lhůtu kdykoliv po obdržení žádosti o provedení platby 

pozastavit oznámením poskytovateli, že jeho žádosti nelze vyhovět  z následujících 
důvodů: 

 
a)  částky uvedené v žádosti o provedení platby nejsou ke dni jejího obdržení splatné; 
 
b)  poskytovatel nepředložil veškeré podklady stanovené příslušnými právními předpisy 

nebo touto smlouvou, avšak Evropský parlament se domnívá, že poskytovatel může 
tento nedostatek napravit, aniž by byla žádost o provedení platby zamítnuta ve smyslu 
odstavce 8; 

 
c)  Evropský parlament považuje za potřebné provést další kontrolu  s cílem ověřit nárok 

na částky uvedené v žádosti o provedení platby; 
 
d)  poskytovatel nezaslal příslušnému útvaru kopii [průběžné/závěrečné] zprávy uvedené  

v tomto článku.  
 
O pozastavení platby informuje Evropský parlament poskytovatele doporučeným dopisem 
s dodejkou nebo e-mailem. Pozastavení platby je účinné ke dni uvedenému  v oznámení. 
Zbývající část lhůty pro provedení platby začne běžet po zrušení jejího pozastavení,  
k němuž dojde: 
 
 v případě uvedeném v bodě a) dnem splatnosti předmětné platby potvrzeným 

Evropským parlamentem v oznámení; 

 v případě uvedeném v bodě b) dnem, kdy oddělení pro úřední poštu Evropského 
parlamentu uvedené v odstavci 5 obdrží příslušné podklady uvedené v oznámení; 

 v případě uvedeném v bodech c) a d) uplynutím přiměřené lhůty, kterou Evropský 
parlament stanovil a sdělil poskytovateli v oznámení. 

 
8. Evropský parlament může žádost o provedení platby odmítnout doporučeným dopisem 

s dodejkou zaslaným dodavateli, a to z těchto důvodů: 
 

a)  platba uvedená v žádosti není splatná; 
b)  žádost o provedení platby je chybná a musí být předmětem dobropisu nebo 
c)  žádost o provedení platby či faktura neobsahují veškeré potřebné informace  

a podklady, jež jsou stanoveny v této smlouvě či platném právním předpise, nebo byla 



 

 4/25  

žádost o provedení platby vystavena bez ohledu na platnou právní úpravu v daňové 
oblasti.  

 
9. V případě opožděné platby má poskytovatel právo na zaplacení úroků  z prodlení. Úrok 

z prodlení se vypočte podle poslední úrokové sazby, kterou v daném období uplatňuje 
Evropská centrální banka na hlavní refinanční operace (dále jen „ referenční sazba“), 
s připočtením osmi procentních bodů. Použije se referenční sazba platná první den  
v měsíci, kdy je platba splatná. Tato úroková sazba je zveřejňována v řadě C Úředního 
věstníku Evropské unie. Úroky se platí za dobu, která uplynula od kalendářního dne 
následujícího po lhůtě splatnosti do dne provedení platby.  

 
Pokud úroky z prodlení činí 200 EUR nebo méně, vyplatí se poskytovateli pouze na 
základě žádosti předložené nejpozději do dvou měsíců po obdržení platby.  

 
10. Platby se poukazují na bankovní účet dodavatele vedený  v eurech s níže uvedenými 

identifikačními údaji:  
 

Název banky: [doplnit] 
Úplná adresa pobočky: [doplnit] 
Přesný název/jméno majitele účtu: [doplnit] 
Celé číslo účtu včetně bankovních kódů: [doplnit] 
[Kód IBAN a kód BIC: [doplnit] 
 

 
ČLÁNEK I.5 – ÚPRAVA CENY 
 
Následující ustanovení se na tuto smlouvu nevztahuje 

 
 
ČLÁNEK I.6 – FINANČNÍ ZÁRUKY 

 
Následující ustanovení se na tuto smlouvu nevztahuje 
 
 
ČLÁNEK I.7 – PLNĚNÍ SMLOUVY 
 
Poskytovatel musí splňovat minimální požadavky stanovené ve specifikacích. To zahrnuje 
dodržování platných povinností stanovených v právních předpisech týkajících se ochrany 
životního prostředí, v sociálních a pracovněprávních předpisech stanovených právem Unie, 
vnitrostátním právem a kolektivními smlouvami nebo ustanoveními mezinárodních předpisů  
v oblasti životního prostředí, sociálních a pracovněprávních předpisů uvedených v příloze X 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání 
veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s.  65). 

 
 
ČLÁNEK I. 8 – ZPŮSOB PŘEVZETÍ 
 
Následující ustanovení se na tuto smlouvu nevztahuje 
 
 
ČLÁNEK I. 9 – ZÁRUKA 
 
1. U každého produktu, který je předmětem poskytovaných služeb, zajistí poskytovatel 

dvouletou záruku počínající dnem poskytnutí dané služby.  
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2. Poskytovatel je povinen opravit chyby nebo funkční závady, které mu Evropský parlament  
v průběhu této záruční doby oznámí, ve lhůtě 30  kalendářních dnů ode dne tohoto 
oznámení. 

 
 
ČLÁNEK I. 10 – PRODLENÍ, ZJEVNÁ NEDBALOST, NEPLNĚNÍ, PLNĚNÍ 
NEODPOVÍDAJÍCÍ PODMÍNKÁM A NESPRÁVNÉ PLNĚNÍ 

 
1. V případě prodlení, nedbalosti při plnění, úplného nebo částečného neplnění, plnění 

neodpovídajícího smluvním požadavkům nebo nesprávného plnění této smlouvy či 
objednávek nebo zvláštních smluv může Evropský parlament za účelem přiměřeného 
odškodnění snížit zbývající částku, která má být vyplacena poskytovateli , navýšenou 
případně o úroky z prodlení a náklady spojené s touto škodou. Pokud částka získaná 
snížením nepostačuje k dostatečné nápravě způsobené škody, může Evropský parlament 
přijmout jakékoli jiné opatření doplňující snížení této částky. Aniž je dotčena možnost 
poskytovatele obrátit se s případnými spornými nároky na soud, určí výši náhrady škody, 
úroků z prodlení a nákladů vynaložených na vybrání částek nebo uplatnění pozdějších 
požadavků Evropský parlament, poté co doporučeným dopisem s dodejkou oznámí 
poskytovateli nedodržení smlouvy. 

 
2. Aniž je dotčen odstavec 1, může Evropský parlament uložit smluvní pokutu ve výši 0,2 % 

částky odpovídající nesplněným objednávkám za každý kalendářní den prodlení ode dne, 
kdy byl poskytovatel doporučeným dopisem s dodejkou na prodlení upozorněn. 

 
3. V případě, že příslušné oddělení Evropského parlamentu nemůže  z důvodů na straně 

poskytovatele plnění převzít nebo je převezme pouze částečně, použijí se odstavce 1  a 2 
rovněž na toto nepřevzaté plnění. 

 
4. Za okolností uvedených v odstavci 1 a aniž by tím byly dotčeny správní a finanční sankce 

uložené Evropským parlamentem podle článku II.19 všeobecných podmínek, může 
Evropský parlament, po zaslání upomínky poskytovateli doporučeným dopisem 
s dodejkou, která do patnácti kalendářních dnů po odeslání zůstala zcela nebo zčásti bez 
odezvy, odstoupit od smlouvy s okamžitým účinkem doporučeným dopisem s dodejkou, 
a to bez jakéhokoli odškodnění poskytovatele. Evropský parlament může rovněž 
požadovat náhradní plnění podle čl. II.18 odst. 5 všeobecných podmínek. 

 
 
ČLÁNEK I.11 – ROZHODNÉ PRÁVO, VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A ZVEŘEJNĚNÍ 
SMLOUVY 

 
1. Tato smlouva se řídí právními předpisy Evropské unie  a belgickým právem. 
 
2. Poskytovatel se vzdává vlastních smluvních podmínek. Prohlašuje, že se seznámil  

s všeobecnými podmínkami, které jsou součástí této smlouvy, a že tyto podmínky přijímá. 
 
3. Poskytovatel rovněž prohlašuje, že souhlasí s tím, aby byly některé informace týkající se 

této smlouvy, zejména jeho jméno nebo název firmy, předmět  a cena zakázky zveřejněny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 
18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro  souhrnný rozpočet Unie (dále 
jen „finanční nařízení“). 

 
4. Veškeré dokumenty poskytnuté dodavatelem při podání jeho nabídky se stávají 

vlastnictvím Evropského parlamentu a mohou být zveřejněny s výhradou omezení a 
v souladu s postupy uvedenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č.1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského 
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parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43), aniž jsou tím dotčena 
opatření pro vyhlašování řízení uvedená v bodech 2 a 3 přílohy I finančního nařízení. 

 
 
ČLÁNEK I.12 – SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST 
 
Veškeré spory mezi Evropským parlamentem a poskytovatelem týkající se této smlouvy, které 
nemohou být vyřešeny smírem, jsou podle čl. 256 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie 
postoupeny Tribunálu Soudního dvora Evropské unie. 
 
 
ČLÁNEK I.13 – OCHRANA ÚDAJŮ 
 
Následující ustanovení se na tuto smlouvu nevztahuje 
 
ČLÁNEK I.14 – SPOLEČNÁ A NEROZDÍLNÁ ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE  
    (POKUD SE UPLATŇUJE) 
 

1. Smluvní strany, které jsou v této smlouvě označovány za „poskytovatele“, nesou při plnění 
této smlouvy společnou a nerozdílnou odpovědnost vůči Evropskému parlamentu. 
 

2. (Uveďte jméno hlavního poskytovatele) se považuje za hlavního poskytovatele. Aniž je 
dotčen odstavec 1, pro účely plnění této smlouvy jedná hlavní poskytovatel jménem (uveďte 
jména ostatních smluvních stran). Veškerá komunikace mezi Evropským parlamentem 
a poskytovatelem se vede prostřednictvím hlavního poskytovatele. Platby provádí Evropský 
parlament rovněž na účet hlavního poskytovatele. 

 
 
ČLÁNEK I.15 - VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ PLNĚNÍ SMLOUVY 
 
Následující ustanovení se na tuto smlouvu nevztahuje  
 
 
ČLÁNEK I.16 – OBECNÁ ADMINISTRATIVNÍ USTANOVENÍ 
 
Veškerá komunikace, která se týká smlouvy, musí mít písemnou formu  a obsahovat referenční 
číslo smlouvy. Má se za to, že běžná poštovní zásilka byla doručena Evropskému parlamentu  
v den, kdy ji zaevidovalo níže uvedené příslušné oddělení. Veškerá korespondence (s 
výjimkou žádostí o provedení platby a dobropisů uvedených v čl. I.4 odst. 5) se zasílá 
na následující adresy: 
 

Evropskému parlamentu: 
 
Pan/Paní (doplnit) 
(vložte funkci) 
European Parliament 
EMAS Unit 
Rue Wiertz 60 
1047 Brussels 
Belgium 
 
Poskytovateli: 
 
Pan/Paní (doplnit) 
(vložte funkci) 
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(vložte název podniku) 
(vložte úplnou úřední adresu) 

 
 
ČLÁNEK I.17 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A PŘÍLOHY 
 
1. K této smlouvě jsou připojeny jako její nedílná součást tyto dokumenty: 

 
Příloha I: Specifikace včetně všech jejich příloh 
 
 
Příloha II:  Nabídka poskytovatele ze dne (vložte datum)  
 
Příloha III:  Ceník 

 
2. Ustanovení zvláštních podmínek, všeobecných podmínek a příloh se uplatňují za všech 

okolností. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty mají ustanovení uvedená ve 
zvláštních podmínkách přednost před ustanoveními uvedenými v jiných částech smlouvy. 
Všeobecné podmínky mají přednost před podmínkami uvedenými  v přílohách. Přílohy 
mají přednost v pořadí, v němž jsou uvedeny. 
 

3. S výhradou výše uvedeného se jednotlivé dokumenty, které jsou součástí této smlouvy, 
vzájemně vysvětlují. Nejasnosti nebo rozpory uvnitř jednotlivých částí nebo mezi nimi 
vysvětlí či opraví Evropský parlament formou písemného pokynu. 

 
 
 
II – VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 
 
 
ČLÁNEK II.1 – OBECNÁ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PLNĚNÍ SMLOUVY  
 
1. Lhůty plnění stanovené ve smlouvě běží ode dne nabytí jejich účinnosti, pokud není 

stanoveno jinak. V případě zásahu vyšší moci se tyto lhůty prodlouží. Smluvní strany se 
v tomto případě písemně dohodnou na nových lhůtách. 

 
2. Poskytovatel plní smlouvu v dobré víře a na nejvyšší odborné úrovni. Za dodržení 

veškerých svých zákonných povinností, zejména těch, které vyplývají  
z pracovněprávních, daňových a sociálních předpisů a z předpisů v oblasti ochrany 
životního prostředí, odpovídá výlučně poskytovatel. 

 
3. Za učinění kroků nezbytných k včasnému získání veškerých povolení, licencí nebo 

akreditací, které pro plnění smlouvy vyžadují právní předpisy platné  v místě plnění úkolů 
svěřených poskytovateli, odpovídá výlučně poskytovatel. Takové povolení, taková licence 
nebo akreditace by mohly zahrnovat bezpečnostní akreditaci nebo bezpečnostní prověrku 
poskytovatele či kterékoli osoby jednající jeho jménem, která je nezbytná  k zajištění 
přístupu na pracoviště, do prostor nebo na probíhající akce  v souvislosti s plněním 
smlouvy. V případě, že se poskytovateli nepodaří získat některé z povolení nebo některou 
z licencí, akreditací nebo prověrek nezbytných k plnění smlouvy nebo zajistit, aby smlouvu 
plnily osoby disponující všemi povoleními, licencemi, akreditacemi nebo prověrkami 
nezbytnými pro plnění smlouvy, může Evropský parlament od smlouvy okamžitě 
odstoupit.  

  
4. Vyžadují-li to platné právní předpisy, včetně předpisů týkajících se pojištění odpovědnosti 

třetích stran, je poskytovatel povinen uzavřít pojištění rizik a pojištění pro případ vzniku 
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újmy, k nimž by mohlo v souvislosti s plněním smlouvy dojít. Poskytovatel uzavře rovněž 
doplňkové pojištění, které vyžaduje běžná praxe v příslušném odvětví. Kromě toho uzavře 
také pojištění profesní odpovědnosti, jež bude pokrývat rizika spojená  s nedostatky při 
plnění smlouvy. Kopie všech příslušných pojistných smluv budou na požádání předány 
Evropskému parlamentu nejpozději do 15 kalendářních dnů od okamžiku, kdy 
poskytovatel tento požadavek obdrží v písemné formě. 

 
5. Jakýkoli odkaz na zaměstnance poskytovatele uvedený v této smlouvě se vztahuje pouze 

na osoby, které se podílejí na plnění smlouvy. 
 
6. Poskytovatel dbá na to, aby všechny osoby jednající jeho jménem nebo jeho zaměstnanci, 

kteří se podílejí na plnění smlouvy, měli odbornou kvalifikaci a zkušenosti požadované pro 
výkon úkolů, které mu byly zadány v souladu s kritérii stanovenými v dokumentech výzvy 
k podávání nabídek, včetně specifikací. 

 
7. Jestliže zaměstnanec poskytovatele pracující v prostorách Evropského parlamentu 

v důsledku svého jednání nebo opomenutí naruší plnění smlouvy, nebo pokud kvalifikace 
nebo praxe některého zaměstnance poskytovatele neodpovídá požadavkům smlouvy, 
poskytovatel ho neprodleně nahradí. Evropský parlament má právo požádat, aby byl 
takový zaměstnanec nahrazen, přičemž uvede důvod své žádosti. Zaměstnanec, který 
nastoupí na uvolněné místo, musí mít potřebnou kvalifikaci a praxi v souladu s požadavky 
nabídkového řízení a musí být schopen pokračovat v plnění smlouvy za stejných 
smluvních podmínek. Poskytovatel odpovídá za jakékoli prodlení při plnění svěřených 
úkolů z důvodu výměny zaměstnanců provedené podle tohoto článku.  

 
8. Za zaměstnance vykonávajícího úkoly, které mu byly svěřeny, odpovídá výhradně 

poskytovatel. Poskytovatel musí být kdykoli schopen prokázat Evropskému parlamentu, 
že jeho zaměstnanci jsou zaměstnáni podle platné právní úpravy.  

 
9. Poskytovatel přijme veškerá přiměřená opatření (pojištění atd.), aby  zajistil pojistné krytí 

svých zaměstnanců před všemi riziky, jimž mohou být vystaveni v průběhu plnění této 
smlouvy. 

 
10. Smlouva musí být plněna způsobem, který vylučuje, aby se poskytovatel nebo jeho 

zaměstnanci ocitli v podřízeném postavení vůči Evropskému parlamentu. Zejména: 
 

 zaměstnanci poskytovatele nesmějí při plnění svěřených úkolů přijímat žádné přímé 
příkazy od Evropského parlamentu a poskytovatel ani jeho zaměstnanci nesmějí být 
začleněni do správní organizační struktury Evropského parlamentu. 

 

 Evropský parlament nelze v žádném případě považovat za zaměstnavatele 
zaměstnanců poskytovatele. 

 
11. Pokud by nepředvídatelná událost, jednání nebo opomenutí přímo či nepřímo, částečně 

nebo úplně bránily plnění smlouvy, musí poskytovatel okamžitě  a ze svého vlastního 
podnětu tuto skutečnost zaznamenat a oznámit ji Evropskému parlamentu. Oznámení 
musí obsahovat popis problému, datum, odkdy se vyskytuje, a nápravná opatření, která 
poskytovatel přijal s cílem zajistit řádné plnění smluvních povinností. V takovém případě 
poskytovatel dává přednost vyřešení problému před určením odpovědnosti.  

 
12. Jestliže poskytovatel neplní své smluvní závazky podle ustanovení této smlouvy, může 

Evropský parlament, aniž by bylo dotčeno jeho právo odstoupit od smlouvy, sníži t své 
platby nebo vymáhat zpět vyplacené částky úměrně ke zjištěnému neplnění povinností. 
Evropský parlament může kromě toho uplatnit sankce nebo požadovat náhradu škody 
podle článku I.10 zvláštních podmínek a článku II.19 všeobecných podmínek. 
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13. Poskytovatel se zavazuje, že poskytne Evropskému parlamentu veškeré informace pro 

účely řízení smlouvy, o které Evropský parlament požádá. 
 
14. Poskytovatel ani jeho zaměstnanci nesmí zastupovat Evropský parlament ani se chovat 

způsobem, který by vyvolával takový dojem. Jsou povinni informovat třetí osoby o tom, že 
nejsou součástí veřejné služby Evropské unie. 

 
15. Poskytovatel se zavazuje, že v okamžiku skončení smlouvy předá Evropskému 

parlamentu veškeré dokumenty, které má v držení a které se týkají úkolů, jež mu byly 
svěřeny za účelem plnění smlouvy. 

 
 
ČLÁNEK II.2 – ODPOVĚDNOST 
 
1. Evropský parlament neodpovídá za škodu, která poskytovateli nebo jeho zaměstnancům 

vznikne při plnění úkolů, jež jsou předmětem této smlouvy, kromě případu úmyslného 
nebo závažného pochybení ze strany Evropského parlamentu. Evropský parlament 
nemůže vyhovět žádné žádosti o odškodnění či o uvedení do původního stavu, která se 
týká takových škod. 

 
2. Kromě případů vyšší moci odpovídá poskytovatel za veškeré ztráty, přímou či nepřímou 

újmu na zdraví či věcné škody, které způsobil Evropskému parlamentu nebo třetím 
osobám on sám, osoby jednající jeho jménem nebo jeho zaměstnanci při plnění smlouvy,  
a to i v případě subdodávek uvedených v článku II.6. Odpovídá také za vady jakosti a za 
zpoždění, k nimž došlo při plnění smlouvy. Evropský parlament neodpovídá za jednání 
nebo opomenutí poskytovatele při plnění smlouvy. 

 
3. Poskytovatel poskytne odškodnění v případě jakékoli žaloby, řízení či uplatňování nároku 

třetí osoby vůči Evropskému parlamentu v důsledku škody, kterou způsobil při plnění 
smlouvy. 

 
4. V případě jakékoli žaloby třetí osoby podané proti Evropskému parlamentu  v souvislosti 

s plněním smlouvy poskytne poskytovatel Evropskému parlamentu svou pomoc. Výdaje, 
které z tohoto důvodu poskytovateli vzniknou, může nést Evropský parlament. 

 
5. Aniž jsou dotčena ustanovení týkající se převzetí a záruky, je poskytovatel povinen 

nahradit veškeré ztráty, přímé či nepřímé škody, či újmu, které způsobil Evropskému 
parlamentu v souvislosti s neplněním, vadným plněním nebo prodlením při plnění 
smlouvy. 

 
 
 
 
 
ČLÁNEK II.3 – FAKTURACE 
 
1. Poskytovatel se zavazuje, že vystaví faktury odpovídající smluvním ustanovením.  
 
2. Na každé faktuře musí být povinně uvedeny tyto údaje: číslo objednávky. Pokud toto 

číslo neexistuje, je nutné uvést referenční číslo nebo datum smlouvy  a popis 
poskytnutých služeb, ceny vyjádřené v eurech1, bankovní spojení poskytovatele 

                                              
1  Může být uvedena jiná měna, pokud mají být podle nabídkového řízení nabídky předkládány v  jiné měně než 

euro. 
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s uvedením kódů IBAN a BIC a registrační číslo plátce DPH. Na faktuře je rovněž 
uvedeno „For the official use of the European Parliament“ (tj. „K úřednímu použití 
Evropského parlamentu“). Na faktuře může být také zvlášť uveden její konečný adresát. 

 
3. Faktury se zasílají oddělení pro úřední poštu Evropského parlamentu: European 

Parliament’s Official Mail Unit, Plateau du Kirchberg, L-2929 Luxembourg. 
 
4. Elektronická fakturace 

 
Pokud je to uvedeno ve zvláštních podmínkách, zasílá poskytovatel faktury 
v elektronickém formátu, jsou-li splněny podmínky pro elektronický podpis, které jsou 
stanoveny ve směrnici 2006/112/ES, tj. s použitím kvalifikovaného elektronického 
podpisu nebo prostřednictvím výměny elektronických údajů.  
 
Faktury zaslané ve standardním formátu (pdf) nebo e-mailem se nepřijímají. 

 
5. Aniž je dotčeno právo poskytovatele na případné úroky z prodlení, akceptuje 

poskytovatel v případě, že souhrnný rozpočet Evropské unie nebude na  začátku 
rozpočtového roku v souladu s článkem 16 finančního nařízení přijat, případná omezení 
finanční povahy vyplývající ze systému prozatímních dvanáctin.  

 
 
ČLÁNEK II.4 – DAŇOVÁ USTANOVENÍ 
 
1. Poskytovatel výlučně odpovídá za dodržování platných daňových předpisů. Nedodržením 

těchto předpisů pozbývají žádosti o provedení platby platnost. 
 
2. Poskytovatel bere na vědomí, že Evropský parlament je jako orgán Evropské unie podle  

článku 3 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie (Úř. věst. C 326, 
26.10.2012, p. 266) osvobozen od daňové povinnosti, zejména od odvodu DPH. Toto 
osvobození přiznávají Evropskému parlamentu vlády členských států buď ve formě 
následného vrácení daně na základě předložených dokladů, nebo přímým osvobozením. 

 
3. Pokud je podle příslušných vnitrostátních daňových předpisů poskytovatel povinen odvést 

DPH z plateb, které obdržel podle této smlouvy, uhradí Evropský parlament poskytovateli 
společně s cenou uvedenou v článku I.4 zvláštních podmínek rovněž tuto DPH a následně 
požádá příslušné vnitrostátní orgány o její vrácení. Za tímto účelem musí poskytovatel 
předložit Evropskému parlamentu fakturu vypracovanou  v souladu s příslušnými právními 
předpisy o DPH s uvedením místa jeho zdanění pro účely DPH. Na faktuře musí být jasně 
uvedeno, že odběratelem poskytnutých služeb je Evropský parlament,  a musí být 
uvedena samostatně cena poskytnutých služeb bez DPH a příslušná DPH. 

 
4. U poskytovatelů usazených v Belgii znamenají ustanovení této smlouvy žádost 

o osvobození od DPH č. 450 za podmínky, že poskytovatel na své faktuře (svých 
fakturách) uvede: „Facture exonérée de la TVA, Article 42, paragraphe 3.3 du Code de la 
TVA (circulaire 1978)“ nebo obdobnou poznámku v nizozemštině či němčině. 
 
 

ČLÁNEK II.5 – ZPĚTNÉ VYMÁHÁNÍ VYPLACENÝCH ČÁSTEK 
 
1. Pokud celkové provedené platby přesáhnou částku skutečně splatnou podle smlouvy 

nebo pokud je zpětné vymáhání oprávněné podle podmínek smlouvy, musí poskytovatel 
neprodleně po přijetí výzvy k úhradě příslušnou částku v eurech uhradit, a to způsobem 
a ve lhůtě stanovené Evropským parlamentem. 
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2. Při nezaplacení ve lhůtě uvedené ve výzvě k úhradě se splatná částka zvyšuje o úroky 
z prodlení podle sazby uvedené v článku I.4 zvláštních podmínek. Úroky běží od 
kalendářního dne, který následuje po datu splatnosti, až do kalendářního dne, kdy je dluh 
plně splacen. 

 
3. Evropský parlament může poté, co o tom vyrozumí poskytovatele, vyrovnat své určité, 

splatné a vymahatelné pohledávky tím, že je započte vůči určitým, splatným 
a vymahatelným pohledávkám, které má poskytovatel vůči Evropské unii. Evropský 
parlament může pohledávky rovněž vyrovnat zárukou, jestliže byla poskytnuta. 

 
 

ČLÁNEK II.6 – PLNĚNÍ FORMOU SUBDODÁVKY 
 
1. Poskytovatel nesmí uzavírat subdodavatelské smlouvy ani umožnit jejich plnění de facto 

třetími stranami, aniž by k tomu dal Evropský parlament písemný souhlas. Pokud bude 
v oznámení o zadání veřejné zakázky učiněném před uzavřením smlouvy uveden odkaz 
na účast jednoho nebo více subdodavatelů, bude to považováno za konkludentní 
vyjádření souhlasu s účastí těchto subdodavatelů ze strany Evropského parlamentu.  

 
2. I v případě, že Evropský parlament umožní poskytovateli uzavřít smlouvu na 

subdodávky, zůstává poskytovatel jako jediná osoba zcela odpovědný za řádné plnění 
smlouvy, a to jak vůči Evropskému parlamentu, tak vůči třetím stranám. 

 
3. Smlouvy se subdodavateli se uzavírají písemnou formou. Poskytovatel je povinen 

zahrnout do každé smlouvy uzavírané se subdodavateli veškerá ustanovení umožňující 
Evropskému parlamentu výkon stejných práv a získání stejných záruk jak ve vztahu 
k těmto třetím osobám, tak ve vztahu k poskytovateli samému. 

 
4. Evropský parlament si vyhrazuje právo požadovat, aby poskytovatel předložil informace 

o splnění kritérií pro vyloučení týkající se všech subdodavatelů  a také informace o jejich 
právní, zákonné, finanční, hospodářské, technické a odborné způsobilosti, včetně všech 
minimálních požadavků stanovených ve specifikacích. To zahrnuje dodržování platných 
povinností stanovených v právních předpisech týkajících se ochrany životního prostředí, 
v sociálních a pracovněprávních předpisech stanovených právem Unie, vnitrostátním 
právem a kolektivními smlouvami nebo ustanoveními mezinárodních předpisů v oblasti 
životního prostředí, sociálních a pracovněprávních předpisů uvedených v příloze X 
směrnice 2014/24/EU. 

  
5. Veřejný zadavatel může požadovat, aby poskytovatel nahradil subdodavatele, který se 

nachází v některé ze situací uvedených v čl. II.17 odst. 1 písm. d) a e). 
 
6.  Není-li souhlas uvedený v odstavci 1 udělen nebo nejsou-li dodrženy jeho podmínky, 

nemůže se poskytovatel vůči Evropskému parlamentu na postoupení zakázky nebo její 
zadání formou subdodávky odvolávat a takové postoupení zakázky nebo její zadání 
formou subdodávky nemá vůči Evropskému parlamentu žádný účinek.  

 
 
ČLÁNEK II.7 – POSTOUPENÍ ZAKÁZKY 
 
1. Poskytovatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Evropského parlamentu 

zcela ani zčásti postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy. 
 

2. Poskytovatel je povinen zahrnout do každé smlouvy uzavírané se subjekty, jimž byla 
zakázka postoupena, veškerá ustanovení umožňující Evropskému parlamentu výkon 
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stejných práv a získání stejných záruk jak ve vztahu k těmto subjektům, tak ve vztahu 
k poskytovateli samému. 

 
3. Nebyl-li souhlas uvedený v odstavci 1 udělen, nebo nejsou-li dodrženy jeho podmínky, 

nemůže se poskytovatel vůči Evropskému parlamentu na postoupení zakázky odvolávat 
a takové postoupení zakázky nemá vůči Evropskému parlamentu žádný účinek. 

 
 
ČLÁNEK II.8 – STŘETY ZÁJMŮ A PROTICHŮDNÝ PROFESNÍ ZÁJEM  
 
1. Poskytovatel přijme veškerá opatření nezbytná k tomu, aby zabránil jakékoli situaci, která 

by mohla zmařit nestranné a objektivní plnění této smlouvy. Ke střetu zájmů by mohlo dojít 
zejména v důsledku hospodářských zájmů, politické nebo národní spřízněnosti, rodinných 
nebo emocionálních vazeb nebo jiných relevantních vazeb či sdílených zájmů. Ke střetu 
zájmů může dojít zejména v situacích uvedených v čl. 141 odst. 1 písm. c) finančního 
nařízení. Situace protichůdného profesního zájmu je situace,  v níž se předchozí nebo 
stávající profesní činnost poskytovatele dotýká jeho schopnosti plnit smlouvu  v přiměřené 
kvalitě (bod 20.6 přílohy I finančního nařízení). O jakémkoli podezření na střet zájmů nebo 
protichůdný profesní zájem, ke kterému by mohlo dojít v průběhu plnění smlouvy, je třeba 
neprodleně písemně uvědomit Evropský parlament. V případě střetu zájmů poskytovatel 
okamžitě přijme veškerá opatření k jeho ukončení. 

 
2. Evropský parlament si vyhrazuje právo ověřovat, zda jsou taková opatření přiměřená,  

a může v případě potřeby požadovat přijetí dodatečných opatření ve lhůtě, kterou stanoví. 
 
3. Poskytovatel zajistí, aby se jeho zaměstnanci, členové správních orgánů  a vedení 

nedostali do situace, která by mohla vést ke střetu zájmů. Poskytovatel musí okamžitě  
a bez jakéhokoli odškodnění ze strany Evropského parlamentu nahradit kteréhokoli ze 
svých zaměstnanců, který by se dostal do takové situace. 

 
4. Poskytovatel prohlašuje: 
 

 že neučinil a neučiní žádnou nabídku jakékoli povahy, z níž by na základě smlouvy 
mohl získat nějakou výhodu, 

 

 že nikomu neposkytl a neposkytne, u nikoho nevyhledával a nebude vyhledávat, 
nesnažil se získat a nebude se snažit získat, nepřijal a nepřijme žádnou finanční nebo 
hmotnou výhodu ve prospěch nebo ze strany jakékoli osoby, pokud taková výhoda 
představuje nezákonný postup nebo zahrnuje korupci buď přímo, nebo nepřímo, 
jestliže se jedná o podnět či odměnu související s plněním smlouvy. 

 
5. Poskytovatel písemně informuje o všech svých povinnostech vyplývajících z tohoto 

článku své zaměstnance, členy správních orgánů  a vedení i třetí osoby zapojené do 
plnění smlouvy. Kopii těchto pokynů a přijatých souvisejících závazků zašle na požádání 
Evropskému parlamentu. 

 
 
ČLÁNEK II.9 – PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ  
 
1. Definice 
 
„Tvůrce“: každá fyzická osoba, která přispěla k vytvoření výsledku. 
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„Dříve vzniklý materiál“: jakýkoli materiál, dokument, technologie nebo know-how, jež vznikly 
před tím, než je začal dodavatel používat za účelem vytvoření výsledku v rámci plnění této 
smlouvy;  
 
„Dříve vzniklé právo“: všechna průmyslová práva a práva duševního vlastnictví vztahující se 
ke dříve vzniklému materiálu; může sestávat z vlastnického práva, licence, příp. užívacího 
práva náležícího poskytovateli, tvůrci, veřejnému zadavateli stejně jako kterékoli jiné třetí 
straně;  
„Výsledek“: každý zamýšlený výstup vzešlý z plnění této smlouvy v jakékoli formě či jakékoli 
povahy, který je dodán a zcela nebo částečně převzat veřejným zadavatelem. Výsledek může 
být v této smlouvě dále definován jako předmět dodání. Výsledek se může kromě materiálů 
vytvořených poskytovatelem nebo na základě jeho požadavku skládat také z dříve vzniklého 
materiálu.  
 
2. Vlastnictví výsledků a výhradní práva 
 
Unie nabývá na základě této smlouvy vlastnictví k výsledkům a všechna práva duševního 
vlastnictví s nimi související v celosvětovém rozsahu. Práva duševního vlastnictví takto nabytá 
zahrnují práva, jako je například autorské právo  a jiná práva duševního nebo průmyslového 
vlastnictví, ke všem výsledkům ve všech technických a informačních provedeních vytvořených 
či vyrobených poskytovatelem nebo jeho subdodavatelem v rámci plnění této smlouvy. 
Veřejný zadavatel může využívat a užívat nabytých práv v souladu s touto smlouvou. Unie 
nabývá všech práv počínaje okamžikem, kdy veřejný zadavatel převezme výsledky dodané 
poskytovatelem. Takové plnění a jeho převzetí se považuje za platný převod práv 
z poskytovatele na Unii. 
 
Cena plnění zahrnuje veškeré poplatky splatné vůči poskytovateli, které se týkají nabytí práv 
Unií a všech způsobů využití a užití výsledků. 
 
3. Udělení licence k právům vztahujícím se ke dříve vzniklým materiálům 
 
Unie na základě této smlouvy nenabývá dříve vzniklých práv. 
 
Poskytovatel poskytne Unii licenci ke dříve vzniklým právům na bezplatném, nevýhradním 
a neodvolatelném základě, přičemž Unie může dříve vzniklé materiály, včetně souvisejících 
práv, užívat při všech způsobech jejich využívání stanovených touto smlouvou. Unie se stává 
držitelem licence ke všem dříve vzniklým právům počínaje okamžikem dodání výsledků a jejich 
převzetí veřejným zadavatelem.  
 
Poskytnutí licence ke dříve vzniklým právům Unii na základě této smlouvy se vztahuje na 
území po celém světě. Tato licence je platná po dobu trvání práv duševního vlastnictví.  
 
Má se za to, že cena uvedená v této smlouvě zahrnuje rovněž veškeré možné poplatky splatné 
vůči poskytovateli, které se týkají poskytnutí licence, příp. převodu dříve vzniklých práv na Unii 
a všech způsobů využití a užití výsledků podle zvláštních podmínek. 
 
Pokud bude v rámci plnění smlouvy požadováno, aby poskytovatel použil dříve vzniklé 
materiály náležící veřejnému zadavateli, může veřejný zadavatel po poskytovateli požadovat, 
aby s ním za tímto účelem uzavřel odpovídající licenční smlouvu. Uvedené používání 
poskytovatelem nebude mít za následek žádný převod práv s nimi souvisejících na jeho osobu 
a bude omezeno pro účely této smlouvy. 
 
4. Výhradní práva  
 
Unie nabývá těchto výhradních práv na:  



 

 14/25  

 
a) rozmnožování: právo povolit nebo zakázat přímé nebo nepřímé, dočasné nebo trvalé 

rozmnožování výsledků jakýmikoli prostředky (mechanickými, digitálními nebo jinými)  a 
v jakékoli formě, v celku nebo částečně;  

b) sdělování veřejnosti: výhradní právo povolit nebo zakázat jakékoli veřejné vystavování, 
předvádění nebo sdělování po drátě nebo bezdrátově, včetně zpřístupňování výsledků 
veřejnosti tak, aby k nim veřejnost měla přístup z osobně vybraného místa a v osobně 
vybraném čase; toto právo rovněž zahrnuje sdělování a vysílání prostřednictvím kabelu 
nebo satelitu; 

c) šíření: výhradní právo povolit nebo zakázat jakoukoli formu veřejného šíření výsledků 
nebo kopií výsledků prodejem nebo jiným způsobem; 

d) pronájem: výhradní právo povolit nebo zakázat pronájem nebo půjčování výsledků či kopií 
výsledků; 

e) zpracování: výhradní právo povolit nebo zakázat jakékoli úpravy výsledků;  
f) překlad: výhradní právo povolit nebo zakázat jakýkoli překlad, zpracování, úpravy, 

vytváření odvozených děl na základě výsledků a jakékoli další změny výsledků, na něž se 
případně vztahují osobnostní práva autorů; 

g) jsou-li výsledky databáze nebo jsou-li databáze jejich součástí: výhradní právo povolit 
nebo zakázat vytěžování celého obsahu databáze nebo jeho podstatné části  a jeho 
přesouvání na jiné médium, a to jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě; a dále výhradní 
právo udělit souhlas nebo zakázat opětovné používání celého obsahu databáze nebo jeho 
podstatné části prostřednictvím šíření kopií, pronájmu nebo prostřednictvím on -line či jiné 
formy přenosu; 

h) jsou-li výsledky patentovatelné nebo obsahují patentovatelnou část: právo přihlásit je jako 
patent a dále tento patent v plném rozsahu využívat; 

i) jsou-li výsledky nebo jejich části loga nebo obsahují část, jež by mohla být předmětem 
zápisu ochranné známky: právo nechat takové logo nebo jinou část zaregistrovat jako 
ochrannou známku a dále je využívat a používat; 

j) představují-li výsledky nebo jejich součásti know-how: právo použít toto know-how, jak je 
nezbytné pro využití výsledků v plné míře podle této smlouvy, a právo ho v případě 
nutnosti po podpisu odpovídajícího závazku důvěrnosti zpřístupnit poskytovatelům nebo 
subdodavatelům jednajícím jménem veřejného zadavatele; 

k) jsou-li výsledky dokumenty: 
i)  právo udělit svolení s opakovaným použitím dokumentů; „opakovaným použitím“ se 

rozumí použití dokumentů fyzickými nebo právnickými osobami pro komerční nebo 
nekomerční účely odlišné od původního účelu, pro který byly dokumenty vytvořeny; 

ii) právo ukládat a archivovat výsledky v souladu s pravidly pro nakládání s dokumenty 
platnými pro veřejného zadavatele, včetně digitalizace nebo změny formátu pro účely 
zachování nebo nového použití;  

l) jsou-li výsledky nebo jejich součásti software, včetně zdrojového kódu, objektového kódu 
a případně dokumentace, přípravných materiálů  a manuálů, pak kromě dalších práv 
uvedených v tomto článku: 
i) práva koncových uživatelů ke všem formám užívání, které vzejdou  z této smlouvy a 

z úmyslů stran, a to jak ze strany Unie, tak subdodavatelů jednajících jejím jménem;  
ii) práva rozložit nebo rozebrat software; 

m) právo poskytnout licenci, či v případě poskytnutí licence ke dříve vzniklým právům 
podlicenci, třetím stranám k jakýmkoli výhradním právům či způsobům využití vymezeným 
v této smlouvě;  

n) právo veřejného zadavatele zveřejnit výsledky s uvedením jména (jmen) tvůrce (tvůrců) 
nebo bez něj a právo rozhodovat o tom, kdy a zda mohou být výsledky oznámeny 
a zveřejněny, a to v rozsahu, v jakém se může poskytovatel dovolávat osobnostních práv, 
nestanoví-li tato smlouva jinak. 
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Poskytovatel zaručuje, že Unie může uplatňovat výhradní práva  a způsoby využívání na 
všechny části výsledků, ať už jsou vytvořeny poskytovatelem, nebo sestávají z dříve vzniklých 
materiálů. 
 
V případě, že jsou dříve vzniklé materiály vloženy do výsledků na základě poskytovatelovy 
vlastní iniciativy, může veřejný zadavatel přijmout přiměřená omezení dopadající na výše 
uvedený seznam za předpokladu, že budou zmíněné materiály lehce identifikovatelné 
a oddělitelné od zbytku, že nebudou shodné s podstatnými prvky výsledků a že bude v případě 
potřeby existovat řešení spočívající v dostatečné náhradě, a to za podmínky, že veřejnému 
zadavateli nevzniknou dodatečné náklady. V takovém případě musí poskytovatel veřejného 
zadavatele na takové řešení před jeho provedením zřetelně upozornit, přičemž veřejný 
zadavatel má právo je odmítnout. 
 
5. Určení dříve vzniklých práv  
 
Při dodání výsledků poskytovatel ručí za to, že se na výsledky a dříve vzniklé materiály, které 
jsou součástí výsledků, v rámci jakéhokoli použití předpokládaného veřejným zadavatelem a 
v mezích této smlouvy nevztahují žádné nároky tvůrců nebo třetích stran a že všechna 
potřebná dříve vzniklá práva byla získána nebo k nim byla udělena licence.  
 
Za tímto účelem musí poskytovatel vypracovat seznam všech dříve vzniklých práv vztahujících 
se k výsledkům vzešlým z této smlouvy nebo k jejich částem, včetně identifikace vlastníků 
těchto práv. Pokud žádná dříve vznik lá práva k výsledkům neexistují, vydá poskytovatel o této 
skutečnosti prohlášení. Tento seznam nebo prohlášení poskytovatel předloží veřejnému 
zadavateli nejpozději společně s fakturou na platbu zůstatku.  
 
6. Doklady o poskytnutí dříve vzniklých práv  
 
Na žádost veřejného zadavatele musí poskytovatel předložit důkaz, že je vlastníkem všech 
uvedených dříve vzniklých práv nebo má právo je vykonávat, s výjimkou práv, jejichž 
vlastníkem je Unie, a práv, ke kterým udělila Unie licenci. Veřejný zadavatel může předložení 
takového důkazu požadovat i v době po ukončení smlouvy. 
 
Důkaz se může vztahovat například na práva k: částem jiných dokumentů, obrázkům, grafům, 
zvukovým stopám, hudbě, tabulkám, datům, softwaru, technickým vynálezům, know-how, IT 
vývojovým nástrojům, obslužným programům a podprogramům nebo dalším programům 
(„background technology“), konceptům, designům, instalacím nebo uměleckým předmětům, 
datům, zdrojovým nebo podkladovým materiálům či jakýmkoli jiným částem vnějšího původu. 
 
Důkaz musí s ohledem na konkrétní případ obsahovat:  
 

a) název a číslo verze softwarového výrobku;  
b) úplné označení díla a jeho autora, skladatele, hudebníka, vývojáře, tvůrce, 

překladatele, osoby vkládající data, grafického designéra, vydavatele, editora, 
fotografa, producenta;  

c) kopii licence k používání výrobku nebo kopii dohody, na základě níž poskytovatel nabyl 
příslušná práva, nebo odkaz na tuto licenci;  

d) kopii dohody nebo výňatek z pracovní smlouvy, na základě níž poskytovatel nabyl 
příslušná práva, pokud byly části výsledků vytvořeny jeho zaměstnanci;  

e) text prohlášení o vzdání se práva, bylo-li učiněno. 
 

Předložením těchto dokladů není poskytovatel zproštěn svých povinností, pokud se zjistí, že 
není držitelem potřebných práv, a to bez ohledu na to, kdy a kým je tato skutečnost odhalena.  
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Poskytovatel rovněž zaručuje, že je držitelem veškerých příslušných práv nebo pravomocí  
k provedení jejich převodu a že zaplatil veškeré splatné poplatky související s konečnými 
výsledky nebo jejich platbu ověřil, a to včetně poplatků splatných vůči kolektivním správcům. 
 
7. Citace děl ve výsledku 
 
Poskytovatel ve výsledku zřetelně uvede citace všech stávajících děl. Úplný odkaz musí,  
s ohledem na konkrétní případ, obsahovat následující: jméno autora, název díla, datum  
a místo vydání, datum vzniku, adresu zveřejnění na internetu, číslo, díl a další informace 
umožňující snadnou identifikaci původu díla.  
 
8. Osobnostní práva tvůrců 
 
Dodáním výsledků poskytovatel zaručuje, že tvůrci nebudou na základě svých osobnostních 
autorských práv vznášet námitky proti:  
 

a) skutečnosti, že při prezentování výsledků veřejnosti jsou nebo nejsou uvedena jejich 
jména;  

b) skutečnosti, že výsledky byly nebo nebyly uveřejněny poté, co byla veřejnému 
zadavateli dodána jejich konečná verze;  

c) skutečnosti, že výsledky byly upraveny za předpokladu, že to nebylo provedeno 
způsobem, který by měl škodlivý dopad na čest nebo pověst tvůrce.  

 
Váží-li se k částem výsledků chráněných autorským právem osobnostní práva, musí 
poskytovatel získat souhlas tvůrců s poskytnutím nebo vzdáním se příslušných osobnostních 
práv v souladu s platnými právními předpisy a být připraven o této skutečnosti na požádání 
předložit listinný důkaz.  
 
9. Práva k podobizně a zvukové záznamy  
 
Jsou-li ve výsledku zachyceny fyzické osoby nebo je v něm rozeznatelným způsobem 
zaznamenán jejich hlas nebo jakýkoli jiný prvek osobní povahy, musí poskytovatel od těchto 
osob (nebo v případě nezletilých osob od osob vykonávajících rodičovská práva) získat 
prohlášení, jímž udělují svůj souhlas s popsaným použitím své podobizny, svého hlasu nebo 
jiného prvku osobní povahy, a na požádání předložit kopii tohoto souhlasu veřejnému 
zadavateli. Poskytovatel přijme nezbytná opatření, aby v souladu s platnými právními předpisy 
takový souhlas získal.  
 
10. Upozornění o ochraně autorských práv ve vztahu k dříve vzniklým právům 
 
Pokud si poskytovatel zachová dříve vzniklá práva k částem výsledků, vloží se při použití 
výsledku způsobem stanoveným v čl. I.15 odst. 1 za tímto účelem poznámka s následujícím 
prohlášením: „© — rok — Evropská unie. Všechna práva vyhrazena. Některé části jsou 
předmětem podmíněné licence ve prospěch EU“ nebo jiné rovnocenné prohlášení, které 
veřejný zadavatel uzná za nejvhodnější nebo na kterém se strany  v jednotlivých případech 
dohodnou. Toto ustanovení se nepoužije, pokud by vložení takové poznámky bylo nemožné, 
zejména z praktických důvodů. 
 
11. Viditelnost financování Unie a prohlášení o odpovědnosti 
 
Pokud poskytovatel používá výsledky, musí prohlásit, že byly vyrobeny na základě smlouvy 
uzavřené s Unií a že vyjádřené názory představují pouze názory poskytovatele,  a nikoli 
oficiální stanovisko veřejného zadavatele. Veřejný zadavatel může poskytovatele této 
povinnosti písemně zprostit nebo mu může poskytnout text uvedeného prohlášení.  
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ČLÁNEK II.10 – DŮVĚRNOST INFORMACÍ A DISKRÉTNOST 
 
1. Pokud mu Evropský parlament neudělil předběžný písemný souhlas, je poskytovatel 

povinen vůči každé neoprávněné osobě zachovávat mlčenlivost  o skutečnostech, 
informacích, poznatcích, dokumentech nebo jiných údajích, o nichž mu Evropský 
parlament oznámil, že jsou důvěrné povahy. Poskytovatel je tímto závazkem vázán  i po 
dokončení úkolů. Tato povinnost trvá pro jakoukoli z těchto informací do okamžiku, než 
jsou tyto informace řádně zveřejněny.  

 
2. Poskytovatel uloží povinnost zachovávat mlčenlivost o informacích svým zástupcům, 

zaměstnancům, spolupracovníkům a případným subdodavatelům či subjektům, jimž byla 
zakázka postoupena.  

 
3. Poskytovatel se jménem svým a jménem svých pracovníků zavazuje, že mimo rámec 

plnění této smlouvy nepoužije ani nesdělí třetím osobám žádnou skutečnost, informaci, 
poznatek, dokument nebo jiný údaj, které mu byly sděleny nebo které se dozvěděl  
v souvislosti s plněním smlouvy, ani žádný z výsledků svých prací, pokud k tomu 
Evropský parlament neudělí předběžný písemný souhlas. Uvedené povinnosti trvají  i po 
skončení této smlouvy. 

 
4. Tímto článkem nejsou dotčeny případné povinnosti poskytovatele vyplývající  

z použitelných právních předpisů nebo uložené soudními či jinými příslušnými orgány.  
 
ČLÁNEK II.11 – OCHRANA ÚDAJŮ 
 
1. Veškeré zpracování osobních údajů ze strany Evropského parlamentu podléhá nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými 
subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39). 

 
Nařízením (EU) 2018/1725 se řídí také zpracování osobních údajů ze strany 
poskytovatele jménem Evropského parlamentu, přičemž poskytovatel musí dodržovat 
veškeré své povinnosti vyplývající z tohoto nařízení. Poskytovatel a jeho subdodavatelé, 
kteří zpracovávají osobní údaje, se ve smyslu čl. 3 odst. 12 tohoto nařízení považují 
za „zpracovatele“. 

 
Jakékoli další zpracování osobních údajů ze strany poskytovatele v souvislosti s touto 
smlouvou podléhá nařízení Evropského parlamentu  a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1). Aniž tím jsou dotčeny 
další případy uvedené v tomto nařízení, je zpracování osobních údajů  v souvislosti 
s touto smlouvou povoleno, pouze je-li to nutné z hlediska jejího plnění.  

 
2. Pokud tato smlouva umožňuje zpracování osobních údajů ze  strany poskytovatele 

jménem Evropského parlamentu, vztahují se na jejich zpracování následující odstavce.  
 
3. Servery a další zařízení na zpracování údajů používané při plnění této smlouvy se 

nacházejí pouze na území, které spadá pod zeměpisnou působnost nařízení (EU) 
2018/1725, nebo na území třetí země, o níž Komise v souladu s článkem 45 nařízení 
(EU) 2016/679 rozhodla, že na celém svém území, na  jeho části nebo v jednom či více 
svých konkrétních odvětví zajišťuje dostatečnou míru ochrany,  a jsou přístupné pouze 
z tohoto území. Nevydala-li Komise toto rozhodnutí, je možné servery a další zařízení 
na zpracování údajů umístit na území třetí země pouze za podmínek stanovených 
v článcích 48 a 50 nařízení (EU) 2018/1725.  
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4. Poskytovatel smí jednat pouze na základě doložených pokynů správce uvedených 

v čl. I.13 odst. 1, mj. i pokud jde o zasílání osobních údajů do třetí země nebo 
mezinárodní organizaci, pokud mu tuto povinnost neukládá právo Unie nebo členského 
státu, které se na zpracovatele vztahuje. Pokud příslušné právo nezakazuje poskytování 
informací z významného důvodu veřejného zájmu, informuje zpracovatel v tomto případě 
před zpracováním osobních údajů o tomto právním požadavku správce. 

 
Poskytovatel informuje o příslušném porušování důvěrnosti osobních údajů správce bez 
odkladu, nejpozději 48 hodin poté, co se o příslušném případu dozví. V těchto případech 
poskytne poskytovatel správci alespoň tyto informace: 
 
a) povahu daného případu porušení ochrany osobních údajů, pokud možno  s uvedením 
kategorií a přibližného počtu dotyčných subjektů údajů a kategorií a přibližného množství 
dotyčných záznamů údajů; 
 
b) potenciální důsledky tohoto porušení; 
 
c) přijatá nebo navržená opatření k vyřešení daného případu, příp. včetně opatření 
zaměřených na omezení případných negativních účinků. 

 
Zpracovatel informuje správce okamžitě o případech, kdy podle jeho názoru porušují 
pokyny toto nařízení nebo jiná ustanovení Unie nebo členského státu na ochranu 
osobních údajů. 

 
5. Poskytovatel zajistí, aby byly ve všech smlouvách, které uzavírá ohledně zpracování 

údajů jménem Evropské unie se svými subdodavateli, stanoveny stejné povinnosti 
týkající se ochrany údajů, jako jsou stanoveny v této smlouvě. Poskytovatel poskytne 
kopii těchto smluv Evropskému parlamentu. 

 
6. Poskytovatel:  
 
a) zajistí, aby se osoby pověřené zpracováním osobních údajů zavázaly  k zachování jejich 

důvěrnosti nebo aby se na ně vztahovaly příslušné zákonné povinnosti týkající se 
zachování důvěrnosti osobních údajů, a poskytne jim přístup k osobním údajům v míře, 
která je omezena pouze na provádění, správu a sledování uplatňování této smlouvy;  

 
b) s přihlédnutím k povaze zpracování údajů napomáhá podle možností správci pomocí 

příslušných technických a organizačních opatření, tak aby byl správce schopen plnit své  
povinnosti, pokud jde o řešení žádostí o uplatňování práv subjektů údajů; 

 
c) napomáhá správci při zajišťování dodržování povinností stanovených právem Unie, 

zejména články 14 až 25 a 33 až 41 nařízení (EU) 2018/1725, s přihlédnutím k povaze 
zpracování údajů a k informacím, které má poskytovatel k dispozici;  

 
d) na základě rozhodnutí správce vymaže veškeré osobní údaje po  ukončení poskytování 

služeb týkajících se jejich zpracování nebo je vrací správci v přehledném, běžně 
používaném, strojově čitelném formátu a vymaže jejich stávající kopie, pokud právo Unie 
nebo členských států nepožaduje uchovávání osobních údajů;  

 
e) poskytuje správci veškeré informace, které jsou nezbytné  k prokázání dodržování 

povinností stanovených v tomto článku, zejména pokud jde o přijatá opatření, umožňuje 
provádění auditů prováděných evropským inspektorem ochrany údajů, správcem nebo 
jiným auditorem, kterého tím správce pověřil, včetně inspekcí,  a přispívá k těmto 
auditům. 
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7. Poskytovatel přijímá příslušná technická a organizační opatření, která zajistí odpovídající 

míru bezpečnosti, pokud jde o rizika, případně mimo jiné: 
 
a) pseudonymizaci a šifrování osobních údajů;  
 
b) schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost  a odolnost systémů 
zpracování a příslušných služeb;  
 
c) schopnost obnovit včas dostupnost osobních údajů  v případě fyzických či technických 

incidentů a přístup k těmto údajům;  
 
d) proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených 

technických a organizačních opatření k zajištění bezpečnosti zpracování; 
 
e) opatření přijatá na ochranu předávaných, uchovávaných nebo jinak zpracovávaných 

osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou, změnou, 
neoprávněným poskytnutím nebo přístupem k nim. 

 
8. Poskytovatel přijme kroky k zajištění toho, aby kterákoli fyzická osoba, kterou tím pověřil 

a která má přístup k osobním údajům, tyto údaje zpracovávala pouze na základě pokynů 
správce, pokud není povinna je zpracovávat na základě práva Unie.  

 
9. Poskytovatel bezodkladně informuje správce o všech právně závazných žádostech 

o poskytnutí osobních údajů zpracovávaných jménem správce, které předloží kterýkoli 
veřejný orgán členského státu, včetně orgánů třetích zemí.  

 
10 Evropský parlament si vyhrazuje právo ověřit, zda poskytovatel dodržuje své povinnosti 

a plní opatření uvedená v tomto článku. 
 
ČLÁNEK II.12 – ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ VYOBRAZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
 
1. Poskytovatel nesmí používat vnější záběry ani záběry vnitřních prostor budov Evropského 

parlamentu k reklamním nebo komerčním účelům bez udělení předběžného písemného 
souhlasu Evropského parlamentu. 

 
2. Souhlas Evropského parlamentu uvedený v odstavci 1 může podléhat zvláštním 

podmínkám a může být časově omezen. 
 
 
ČLÁNEK II.13 – UŽÍVÁNÍ, ŠÍŘENÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ 
 
1. Poskytovatel Evropskému parlamentu povoluje, aby pro jakékoli účely, jakýmikoli 

prostředky a na jakémkoli nosiči zpracovával, užíval, rozšiřoval a zveřejňoval jakékoli 
údaje, které jsou obsaženy ve smlouvě nebo s ní souvisejí, zejména totožnost 
poskytovatele, předmět a dobu trvání smlouvy, vyplacené částky a zprávy. Pokud jde 
o osobní údaje, použijí se příslušná ustanovení zvláštních podmínek.  

 
2. Pro jakékoli šíření nebo zveřejňování informací souvisejících se smlouvou si poskytovatel 

musí předem vyžádat písemný souhlas Evropského parlamentu. Evropský parlament 
může dodavateli za účelem udělení daného souhlasu uložit povinnost uvést výši částky 
obdržené od Evropské unie nebo podmínit tento souhlas splněním dalších podmínek.  
V každém případě poskytovatel ve zveřejněných nebo šířených informacích uvede, že 
vyjádřené názory jsou výlučně názory poskytovatele  a nepředstavují oficiální postoj 
Evropského parlamentu.  
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3. Pokud Evropský parlament předem neudělí výslovný písemný souhlas, nesmí 

poskytovatel použít informace, které získal po dobu platnosti smlouvy, pro jiné účely než 
plnění této smlouvy. 
 

4. Pokud jde o nedotknutelnost archivů, vztahuje se na veškeré informace  a dokumenty 
poskytnuté poskytovateli nebo subdodavatelům v souvislosti s plněním této smlouvy 
a na veškeré výsledky jejího plnění Protokol (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie. 
To platí také v případě veškerých údajů zpracovávaných jménem správce  a serverů 
a jiných zařízení ke zpracovávání údajů uvedených v čl. II.11 odst. 3. 
 
Pokud orgány členských států nebo kterákoli jiná třetí strana požadují přístup  k těmto 
informacím, dokumentům, výsledkům, údajům, serverům nebo zařízení, poskytovatel 
nebo subdodavatelé žádost i přístup zamítnou a odkáží příslušnou stranu na Evropský 
parlament, který o této žádosti informují. 

 
 
ČLÁNEK II.14 – POSKYTOVÁNÍ VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ NEBO SLUŽEB, KTERÉ JSOU 
VLASTNICTVÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
 
1. Telefonní, výpočetní a kancelářská zařízení a vybavení nebo jiné služby, které byly 

poskytovateli a jeho zaměstnancům dány k dispozici podle specifikací, smí být využívány 
výhradně k pracovním účelům.  

 
2. Evropský parlament si v souladu platnými předpisy, zejména v oblasti ochrany soukromí 

a obchodního tajemství, vyhrazuje právo kdykoli ověřit, jak poskytovatel  a jeho 
zaměstnanci tato zařízení, vybavení a služby využívají. Poskytovatel se zavazuje o tomto 
právu Evropského parlamentu písemně informovat své zaměstnance.  

 
3. Pokud jsou tato zařízení, vybavení a služby využívány k jiným než pracovním účelům 

nebo jsou využívány jiným neoprávněným způsobem, je poskytovateli zasláno 
upozornění. Pokud se situace nezmění, zařízení či vybavení je poskytovateli odebráno, 
popřípadě je mu odepřen přístup ke službám. Pokud Evropský parlament považuje situaci 
za závažnou, může k odebrání zařízení či vybavení nebo k odepření přístupu ke službám 
přistoupit bez předchozího upozornění.  

 
4. Za škody způsobené využíváním zařízení či vybavení ve smyslu předchozího 

odstavce odpovídá poskytovatel podle článků I.10 a II.2. Evropský parlament může žádat 
zejména přiměřené odškodnění v souladu s čl. I.10 odst. 1. 

 
 
ČLÁNEK II.15 – MATERIÁLY, PŘEDMĚTY, PŘÍSTROJE, NÁVRHY, VZORKY, DODÁVKY, 
VZORY, ŠABLONY, MĚŘIDLA A PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ PATŘÍCÍ EVROPSKÉMU 
PARLAMENTU, KTERÉ MÁ V DRŽENÍ POSKYTOVATEL 
 
1. Poskytovatel odpovídá za ztrátu nebo poškození materiálů, předmětů, přístrojů, návrhů, 

vzorků, dodávek, vzorů, šablon, měřidel a počítačových programů patřících Evropskému 
parlamentu, které má v držení pro účely plnění smlouvy, a to jak těch, které mu k tomuto 
účelu svěřil Evropský parlament, tak i těch, které zakoupil na účet Evropského parlamentu.  

 
2. Náhrada za ztrátu nebo poškození uvedené v odstavci 1 se uskuteční podle volby 

Evropského parlamentu po konzultaci s poskytovatelem buď hmotně (výměna nebo 
uvedení do původního stavu), nebo finančním odškodněním ve výši ceny za výměnu ke 
dni ztráty nebo poškození, která je popřípadě navýšena  o cla nebo daně, které by v této 
souvislosti mohly uplatnit vnitrostátní orgány. 
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3. Pokud je hmotný majetek uvedený v odstavci 1 předmětem odpisování, zohlední se pouze 

jeho zůstatková hodnota. 
 
 
ČLÁNEK II.16 – VYŠŠÍ MOC 
 
1. Vyšší mocí se rozumí každá nepředvídatelná a výjimečná situace nebo událost, která se 

vymyká kontrole smluvních stran, brání kterékoli z nich v plnění jedné či více smluvních 
povinností, není následkem pochybení nebo nedbalosti z jejich strany a nebylo jí možné 
zabránit navzdory vynaložení veškeré náležité péče. Na vady vybavení nebo materiálu 
nebo na jejich pozdní dodání, pracovní spory, stávky, nesplnění úko lů ze strany 
subdodavatele či finanční obtíže se nelze odvolávat jako na vyšší moc, pokud k nim 
nedošlo v důsledku uznaného případu vyšší moci. 

 
2. Pokud je jedna ze stran postižena případem vyšší moci, musí druhou stranu o této 

skutečnosti neprodleně informovat doporučeným dopisem s dodejkou nebo rovnocenným 
způsobem, přičemž uvede povahu, pravděpodobné trvání a předpokládané důsledky. 

 
3. Pokud některé ze stran zabránila v plnění smlouvy vyšší moc, nejedná se o neplnění ani 

porušení smluvních povinností. Pokud nemůže poskytovatel z důvodu vyšší moci splnit 
svěřené úkoly, nemá právo ani na odměnu, ani na náhradu. Pokud splnil smlouvu 
částečně, je odměněn na základě splněných úkolů. Tato ustanovení nemají vliv na nárok 
poskytovatele na úhradu cestovních výdajů a výdajů na pobyt a rovněž nákladů na 
přepravu materiálu týkajících se plnění smlouvy.  

 
4. Strany musí přijmout opatření nezbytná k tomu, aby omezily případně vzniklou škodu na 

minimum. 
 
 
ČLÁNEK II.17 – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
 
1. Evropský parlament může plným právem, bez dalších soudních kroků  a bez vzniku nároku 

na náhradu škody, zcela nebo částečně odstoupit od této smlouvy doporučeným dopisem 
s dodejkou, a to v těchto případech: 

 
a) pokud se poskytovatel nebo osoba, která nese neomezenou odpovědnost za dluhy 

poskytovatele, nachází v některé ze situací uvedených v čl. 136 odst. 1 písm. a) 
nebo b) finančního nařízení; 

 
b) pokud se poskytovatel nebo kterákoli osoba ve smyslu čl. 136 odst. 4 písm.  a) nebo 

c) finančního nařízení nachází v kterékoli ze situací uvedených v čl. 136 odst. 1 
písm. c) až h) nebo čl. 136 odst. 2 finančního nařízení; 

 
c) pokud poskytovatel neplní platné povinnosti stanovené v právních předpisech 

týkajících se ochrany životního prostřední, v sociálních a pracovněprávních 
předpisech stanovených právem Unie, vnitrostátním právem, kolektivními 
smlouvami nebo ustanoveními mezinárodních předpisů  v oblasti životního prostředí, 
sociálních a pracovněprávních předpisů uvedených v příloze X směrnice 
2014/24/EU;  

 
d) pokud je poskytovatel v situaci, která by mohla představovat střet zájmů nebo 

protichůdný profesní zájem v souladu s článkem II.8; 
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e) pokud poskytovatel neposkytl informace požadované jako podmínka pro účast 
na řízení, nebo pokud poskytl nepravdivé informace; 

 
f) může-li změna v právní, finanční, technické či organizační situaci poskytovatele dle 

názoru Evropského parlamentu závažným způsobem ovlivnit plnění smlouvy;  
 
g) není-li poskytovatel v důsledku svého vlastního pochybení schopen získat povolení 

či licenci nezbytnou pro plnění smlouvy; 
 
h) obdržel-li poskytovatel doporučený dopis s dodejkou, jehož prostřednictvím mu byla 

zaslána upomínka, která udává druh porušení smluvních závazků  a v níž Evropský 
parlament konstatuje, že plnění neodpovídá smluvním ustanovením, ustanovením 
specifikací či kterékoli z příloh nebo nabídce poskytovatele, a zůstala-li tato 
upomínka po patnáct kalendářních dnů ode dne odeslání částečně či zcela bez 
odezvy; 

 
i) je-li poskytovateli uložena sankce podle článku 138 finančního nařízení; 
 
j) ukáže-li se po přidělení zakázky, že v zadávacím řízení nebo při plnění smlouvy 

došlo k podstatným pochybením, nesrovnalostem, korupci či podvodům; jestliže 
jsou pochybení, nesrovnalosti, korupce či podvody způsobené poskytovatelem, 
může kromě toho Evropský parlament odmítnout provést platby, vymáhat zpět již 
vyplacené částky nebo odstoupit od všech smluv uzavřených  s tímto 
poskytovatelem, a to v míře odpovídající závažnosti těchto pochybení, 
nesrovnalostí, korupce nebo podvodů; 

 
k) jestliže vedou zásadní změny vyplývající z vystoupení Velké Británie z Evropské 

unie k ovlivnění předpokladů stran týkajících se smlouvy, takže už nelze důvodně 
předpokládat pokračování v plnění smlouvy ze strany Evropského parlamentu nebo 
by bylo v rozporu s jeho právními závazky. 

 
2. V případě zásahu vyšší moci oznámeného v souladu s článkem II.16 může kterákoli 

smluvní strana odstoupit od platné smlouvy, pokud není možné zajistit její plnění po dobu, 
která odpovídá alespoň pětině období uvedeného ve  zvláštních podmínkách. 

 
3. Předtím, než Evropský parlament odstoupí od smlouvy podle odst. 1 písm. i), dostane 

poskytovatel možnost předložit své námitky, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů ode 
dne, kdy byla poskytovateli odeslána upomínka doporučeným dopisem s dodejkou. 

 
4. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem, kdy poskytovatel obdrží doporučený 

dopis s dodejkou s oznámením o odstoupení od smlouvy, nebo kterýmkoli jiným dnem, 
který je v daném dopise uveden. 

 
5. Důsledky odstoupení od smlouvy: 
 

a) Jestliže Evropský parlament odstoupí od smlouvy podle tohoto článku a aniž jsou 
dotčena ostatní ustanovení této smlouvy, vzdává se poskytovatel veškerých nároků na 
náhradu přímé nebo nepřímé škody, včetně ušlého zisku za  nedokončená plnění. Po 
obdržení dopisu o odstoupení od smlouvy učiní poskytovatel veškerá přiměřená 
opatření pro to, aby snížil náklady na minimum, zabránil škodám a zrušil nebo snížil 
své závazky. Vypracuje doklady o úkolech provedených ke dni, kdy odstoupení od 
smlouvy nabývá účinku, požadované na základě zvláštních podmínek, a to do šedesáti 
kalendářních dnů od tohoto data. 
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b) Evropský parlament může uplatnit nárok na náhradu veškeré vzniklé přímé či nepřímé 
ztráty či škody nebo újmy a vymáhat zpět jakoukoli částku, která byla na základě 
smlouvy vyplacena poskytovateli. 
 

c) Po odstoupení od smlouvy může Evropský parlament vyměnit poskytovatele,  a pověřit 
tedy dokončením plnění jakéhokoli jiného poskytovatele. Poté, co o tom stávajícího 
poskytovatele písemně uvědomí, má Evropský parlament právo sám rozhodnout o této 
výměně poskytovatele, a to i v případě, že se z důvodu zajištění řádného poskytnutí 
nasmlouvaných služeb rozhodne neodstupovat od smlouvy.  V takovém případě je 
Evropský parlament oprávněn požadovat na poskytovateli úhradu veškerých 
dodatečných nákladů, které vznikly při dokončení těchto plnění, aniž jsou dotčena 
ostatní práva a záruky stanovené v této smlouvě ve prospěch Evropského parlamentu. 
 

d) Po odstoupení od smlouvy může Parlament uložit v souladu s podmínkami 
stanovenými v článcích 136 až 141 finančního nařízení správní a finanční sankce. 

 
 
ČLÁNEK II.18 – NÁMITKY, ODBORNÉ POSUDKY 
 
1. V případě sporu, při němž je nutné ověření věcné nebo technické povahy, může 

iniciativní strana před zahájením jakýchkoli právních kroků nechat provést odborný 
posudek. Za tímto účelem se iniciativní strana písemně obrátí na stranu druhou, sdělí jí 
předmět sporu a navrhne jméno znalce. 

 
2. Druhá strana sdělí do patnácti kalendářních dnů, zda souhlasí  s volbou tohoto znalce, či 

nikoli, a v případě odmítnutí daného návrhu učiní protinávrh, na který je třeba odpovědět 
do patnácti kalendářních dnů od jeho oznámení. Tato výměna korespondence probíhá 
formou doporučeného dopisu s dodejkou. 

 
3. Pokud strany nedosáhnou dohody, předloží iniciativní strana spor soudu  příslušnému na 

základě článku I.12 a v případě potřeby jej požádá, aby určil znalce. 
 
 
ČLÁNEK II.19 – SPRÁVNÍ A FINANČNÍ SANKCE 
 
1. Evropský parlament může uložit správní či finanční sankce  v následujících případech: 

 
a) pokud je poskytovatel podle článku 136 finančního nařízení v situaci, která jej vylučuje 

z účasti,  
b) pokud poskytovatel sdělil nepravdivé údaje při předkládání informací, které Evropský 

parlament vyžadoval jako podmínku pro účast na zakázce, nebo nesdělil tyto 
informace vůbec; 

 
Ve všech případech však musí dát Evropský parlament nebo výbor zřízený podle článku 
143 finančního nařízení poskytovateli nejprve možnost se vyjádřit.  
 

2. Správní či finanční sankce jsou úměrné významu zakázky a závažnosti porušení 
povinností a mohou spočívat: 

 
a) ve vyloučení poskytovatele ze zakázek a grantů financovaných z rozpočtu Evropské 

unie, nebo 
b) v zaplacení smluvní pokuty poskytovatelem, která nepřevyšuje 10 % hodnoty dotyčné 

zakázky, nebo 
c)  ve zveřejnění jména poskytovatele, situace, která jej vylučuje  z účasti na zakázce, 

a trvání vyloučení podle čl. 140 odst. 1 finančního nařízení.  



 

 24/25  

 
 
ČLÁNEK II.20 – KONTROLY A AUDITY 
 
1. Podle článku 257 finančního nařízení je Evropský účetní dvůr pověřen auditem 

dokumentů fyzických a právnických osob, které jsou příjemci plateb z rozpočtu Evropské 
unie, a to ode dne podpisu smlouvy až do uplynutí pěti let po vyplacení zůstatku.  

 
2. Pokud jde o inspekce a kontroly dodržování smluvních ujednání, a to ode dne podpisu 

smlouvy až do uplynutí pěti let po vyplacení zůstatku, má Evropský parlament, externí 
orgán dle jeho výběru nebo v případě zpracovávání osobních údajů evropský inspektor 
ochrany údajů stejná práva jako Evropský účetní dvůr. 

 
3.  Evropský úřad pro boj proti podvodům může navíc provádět kontroly  a inspekce na místě 

v souladu s nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 
o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních 
zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 
15.11.1996, s. 2) a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 
č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj 
proti podvodům (OLAF) (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1),  a to ode dne podpisu smlouvy 
až do uplynutí pěti let od vyplacení zůstatku. 

 
4. V souladu s nařízením (EU) 2018/1725 a s článkem 57 finančního nařízení mohou být za 

účelem ochrany finančních zájmů Unie předávány osobní údaje uvedené  v článku I.13 
útvarům interního auditu, Evropskému účetnímu dvoru, výboru ustavenému podle článku 
143 finančního nařízení nebo Evropskému úřadu pro boj proti podvodům.  

 
 
ČLÁNEK II.21 – USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A SOCIÁLNÍ 
USTANOVENÍ 
 
1. Evropský parlament si vyhrazuje právo provádět přímo  u poskytovatele nezbytné 

inspekce a kontroly s cílem ujistit se o dodržování příslušných environmentálních, 
sociálních a pracovněprávních požadavků stanovených v článku I.7. Tyto inspekce 
a kontroly může částečně či zcela provádět externí subjekt řádně pověřený Evropským 
parlamentem.  

 
2. Pokud je zjištěno, že poskytovatel porušil uložené povinnosti nebo odmítl umožnit 

Evropskému parlamentu či řádně pověřenému subjektu provést inspekci, má Evropský 
parlament právo odstoupit od této smlouvy. 

 
 
ČLÁNEK II.21a – USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ 
 
1. Poskytovatel se zavazuje, že v rámci plnění této smlouvy bude osobně dodržovat 

vnitrostátní a vnitřní bezpečnostní předpisy týkající se přístupu na pracoviště, do prostor 
nebo na probíhající akce Evropského parlamentu stejně jako všechna další obdobná 
omezení, která budou zavedena, a zajistí, aby všechny osoby jednající jeho jménem tyto 
předpisy a omezení splňovaly. Poskytovatel si je vědom, že toto dodržování by mohlo 
zahrnovat povinnost získat od příslušných útvarů Evropského parlamentu nebo 
vnitrostátních orgánů bezpečnostní prověrku pro svou osobu  a všechny osoby jednající 
jeho jménem v rámci plnění smlouvy. 

 
2. Poskytovatel musí spolupracovat s příslušným bezpečnostním útvarem Evropského 

parlamentu a být mu nápomocen při plnění jeho poslání a úkolů. Tato spolupráce zahrnuje 
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mimo jiné povinnost poskytovatele upozornit okamžitě příslušný útvar, pokud dojde ke 
změně osob jednajících jeho jménem při plnění této smlouvy a o každém incidentu, který 
by mohl ohrozit bezpečnost Parlamentu. 

 
3. V případě, že osoba jednající jménem poskytovatele, která má mít přístup na pracoviště, 

do prostor nebo na probíhající akce Evropského parlamentu, nezíská,  nebo ztratí 
akreditaci nebo bezpečnostní prověrku, poskytovatel ji neprodleně nahradí. Jakékoli jiné 
porušení platných bezpečnostních právních předpisů umožňuje Evropskému parlamentu 
požadovat, aby byla dotčená osoba nahrazena. Zaměstnanec nahrazující tuto osobu musí 
mít nezbytné bezpečnostní akreditace a bezpečnostní prověrky a musí být schopen 
pokračovat v plnění smlouvy za stejných smluvních podmínek. Poskytovatel odpovídá za 
jakékoli prodlení při plnění svěřených úkolů z důvodu výměny zaměstnanců provedené 
podle tohoto článku. 

 
4. Jakékoli porušení povinností týkajících se bezpečnosti ze strany poskytovatele nebo 

odmítnutí podrobit se postupu získání akreditace nebo bezpečnostní prověrky umožňuje 
Evropskému parlamentu okamžitě od této smlouvy odstoupit. 

 
 
ČLÁNEK II.22 – ZMĚNA SMLOUVY 
 
1. Veškeré změny této smlouvy nebo jejích příloh, včetně doplnění nebo zrušení určitých 

ustanovení, musí mít formu písemného dodatku uzavřeného za stejných podmínek jako 
tato smlouva. V této souvislosti nejsou strany vázány ústní dohodou. 

 
2. V případě, že příslušný soud prohlásí některé ustanovení této smlouvy za neplatné nebo 

nepoužitelné, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy v platnosti a smluvní strany se zavazují 
nahradit neplatné nebo nepoužitelné ustanovení jiným ustanovením, jehož ekonomické 
dopady budou co nejpodobnější ekonomickým dopadům dotyčného ustanovení.  

 
3. Pokud se Evropský parlament zdrží výkonu či uplatnění práv, jež pro něj vyplývají  

z jakýchkoli ustanovení této smlouvy, nebo tato práva opomene využít, nejedná se 
o vzdání se jakýchkoli ustanovení této smlouvy ze strany Evropského parlamentu.  

 
 
 
 
V …............................................................ dne …............................................... ve dvojí m 
vyhotovení 
 
 
 
 
 
 Za poskytovatele     Za Evropský parlament 
 
 

         
Susanne ALTENBERG 

        ředitelka kanceláře 


