Příloha č. 3 – návrh smlouvy
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ KOMPLEXNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE
Smlouvu o poskytování komplexní veterinární péče (dále jen Smlouva) uzavírají dle ust. § 1746
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník.), níže
uvedeného dne, měsíce a roku, a za níže ujednaných smluvních podmínek, tyto smluvní strany:

ČLÁNEK I.
SMLUVNÍ STRANY

1.1. Název:

Statutární město Brno, Městská policie Brno

Adresa sídla:

Štefánikova 43, Brno, PSČ: 602 00

Zastoupena:

Mgr. Lubošem Oprchalem, ředitelem

IČ:

44992785

DIČ:

CZ44992785

(dále jen MP Brno)
a
1.2. Jméno a příjmení:
Adresa místa podnikání:
IČ:
(dále jen Veterinární lékař)
(MP Brno a Veterinární lékař dále též označováni společně jako Smluvní strany, a každý samostatně
jako Smluvní strana)

ČLÁNEK II.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
2.1.

Smlouva se uzavírá v souvislosti s podlimitní veřejnou zakázkou s názvem "Zajištění
veterinární péče v Útulku pro opuštěná zvířata a odchytové a asanační službě v Brně Komíně, ul. Palcary 1186/50 – dále jen „Útulek“ zadanou MP Brno jakožto zadavatelem ve
smyslu zák. č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZZVZ), ve
zjednodušeném podlimitním řízení, kdy nabídka Veterinárního lékaře jakožto uchazeče byla
vybrána jako nejvýhodnější.

ČLÁNEK III.
ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY, PŘEDMĚT PLNĚNÍ
3.1.

Účelem Smlouvy je poskytnutí služeb a dodání zboží MP Brno vedoucích k realizaci předmětu
veřejné zakázky "Zajištění veterinární péče v Útulku pro opuštěná zvířata a odchytové a
asanační službě v Brně - Komíně, ul. Palcary 1186/50".

3.2.

Předmětem Smlouvy je:

a)

závazek Veterinárního lékaře jakožto dodavatele poskytnout služby a dodat zboží na svůj
náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, a to v rozsahu, způsobem a za podmínek
sjednaných ve Smlouvě;

b)

závazek MP Brno jakožto objednatele řádně a včas poskytnuté služby a dodané zboží převzít
a zaplatit Veterinárnímu lékaři dohodnutou cenu způsobem a za podmínek sjednaných ve
Smlouvě.

3.3.

Předmětem plnění je zejména zajištění komplexní preventivní a léčebné veterinární péče
včetně dodávky léčiv, medikamentózních preparátů, klinických diet, speciálního krmiva a
dalšího veterinárního a zdravotnického materiálu, včetně zajištění dalších služeb souvisejících
s poskytováním komplexní veterinární péče, a to v souladu, rozsahu, způsobem a za
podmínek sjednaných či stanovených ve Smlouvě, nabídce Veterinárního lékaře jakožto
uchazeče a v zadávací dokumentaci veřejné zakázky "Zajištění veterinární péče v Útulku pro
opuštěná zvířata a odchytové a asanační službě v Brně - Komíně, ul. Palcary 1186/50".
Veterinární lékař se zavazuje, že MP Brno poskytne služby a dodá zboží v rozsahu předmětu
plnění veřejné zakázky "Zajištění veterinární péče v Útulku pro opuštěná zvířata a odchytové
a asanační službě v Brně - Komíně, ul. Palcary 1186/50", s tím, že konkrétně jsou součástí
předmětu plnění dle Smlouvy následující závazky Veterinárního lékaře:

a)

Veterinární lékař bude poskytovat pro MP Brno odbornou veterinární léčebnou a preventivní
činnost v Útulku pro opuštěná zvířata a odchytové a asanační službě v Brně - Komíně (dále
také jen Útulek) v souladu s platnou legislativou a platným provozním řádem Útulku, který
je k dispozici přímo na Útulku nebo na internetové adrese: http://www.mpb.cz/ provozni-radutulku/, tj. zejména pečovat o zdraví zvířat umístěných v Útulku, provádět jejich léčení a
ošetřování, předcházet nákazám a jiným hromadným onemocněním a napomáhat jejich
zdolávání;

b)

při podezření na závažné infekční onemocnění nebo při podezřelých okolnostech úhynu
zvířete bude Veterinární lékař bezodkladně hlásit tuto skutečnost Krajské veterinární správě
Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj a zajistí potřebné došetření ve
specializovaném pracovišti se zaměřením na vyloučení vztekliny nebo jiných nebezpečných
nákaz;

c)

o veterinární činnosti povede Veterinární lékař příslušnou dokumentaci (tj. zejména zdravotní
dokumentaci zvířat, přehled vykonaných veterinárních úkonů, zápisy o provedených
kontrolách péče o zvířata apod.) v souladu s platnou legislativou a platným provozním řádem
Útulku (tato dokumentace bude ve vlastnictví MP Brno a bude uložena v Útulku);

d)

k zajištění potřebné péče o zvířata bude pro potřeby Útulku Veterinární lékař dodávat
veterinární léčiva, klinické diety, speciální krmiva, veterinární a zdravotnický materiál,
instrumentarium apod. Veterinární léčiva, klinické diety a speciální krmiva budou

veterinárním lékařem dodávána v množství potřebném pro jejich aplikaci jednotlivým
zvířatům dle jejich aktuálního zdravotního stavu a do doby jejich aplikace budou vlastnictvím
veterinárního lékaře.
(dále také jen Předmět plnění)
3.4.

Podrobnější podmínky zajištění Předmětu plnění, tj. zejména komplexní veterinární péče o
zvířata a dodávek veterinárních léčiv, klinických diet, speciálního krmiva, zdravotnického
materiálu apod., jsou stanoveny v čl. VI. Smlouvy.

ČLÁNEK IV.
MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ
4.1.

Místem plnění předmětu Smlouvy je sídlo Útulku pro opuštěná zvířata a odchytové a asanační
služby v Brně - Komíně. Ke dni uzavření Smlouvy je sídlo Útulku na ul. Palcary 1186/50, 635
00 Brno.

4.2.

Doba plnění předmětu Smlouvy je stanovena:
na dobu 2 let od nabytí účinnosti této Smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění
smlouvy v registru smluv, nejdříve však 01. 07. 2021.

ČLÁNEK V.
CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1.

Celková cena za dodání Předmětu plnění Smlouvy závisí:

a)

na množství skutečně provedených veterinárních úkonů pro potřeby Útulku, na množství
skutečně použitých léčiv, klinických diet a speciálních krmiv a na množství skutečně
dodaných instrumentů a dalšího veterinárního a zdravotnického materiálu pro potřeby
Útulku, a

b)

na výši jednotkových cen uvedených ve formě položkové kalkulace veterinárních úkonů,
veterinárních léčiv, klinických diet a ostatních služeb a zboží souvisejících s poskytováním
komplexní veterinární péče, a to dle zadávacích podmínek (dále také jen Položková
kalkulace), s tím, že celková cena za dodání Předmětu plnění Smlouvy je určena vynásobením
množství provedených měrných jednotek a jednotkových cen (dále jen Cena plnění).

5.2.

Jednotkové ceny uvedené ve formě položkové kalkulace veterinárních úkonů, veterinárních
léčiv, klinických diet a ostatních služeb a zboží souvisejících s poskytováním komplexní
veterinární péče, se sjednávají dohodou Smluvních stran na základě nabídky Veterinárního
lékaře jakožto uchazeče – viz položková kalkulace v příloze č. 1, která tvoří nedílnou
obsahovou součást Smlouvy.
Vyskytují-Ii se v Položkové kalkulaci případné odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména
a příjmení, specifická označení zboží, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační
složku, za příznačné, nebo odkazy na patenty, ochranné známky nebo označení původu, je
tomu tak pouze pro účely vymezení technické a kvalitativní úrovně dodávaného zboží a

služeb a Veterinární lékař je oprávněn na základě Smlouvy dodat i jiné technicky a
kvalitativně obdobné substituenty předmětného zboží či služeb, a to za ceny, které nesmí být
vyšší než ceny garantované v Položkové kalkulaci.
Pokud některé z veterinárních úkonů, veterinárních léčiv, klinických diet či ostatních služeb
a zboží souvisejících s poskytováním komplexní veterinární péče nejsou uvedeny v položkové
kalkulaci, bude platná cena v den jejich provedení, aplikace, či dodávky, která nesmí být vyšší
než cena v místě obvyklá.
Ceny veterinárních úkonů, veterinárních léčiv, klinických diet, speciálních krmiv,
instrumentů a dalšího veterinárního a zdravotnického materiálu uvedené v Položkové
kalkulaci a dodávané Veterinárním lékařem na základě Smlouvy budou garantovány po dobu
prvního roku účinnosti Smlouvy. Poté je Veterinární lékař oprávněn provést jednou za
kalendářní rok úpravu Ceny plnění, a to vždy k prvému dni kalendářního měsíce, v němž
Smlouva byla uzavřena. Cena plnění bude upravena o inflaci předcházejícího kalendářního
roku. Při výpočtu inflačního nárůstu bude postupováno podle indexu růstu spotřebitelských
cen (ISC) za předcházející kalendářní rok, který publikuje Český statistický úřad. V případě,
že Veterinární lékař využije svého oprávnění navýšit výše uvedené ceny o inflační nárůst ke
dni 01. 01. příslušného kalendářního roku, oznámí toto písemně MP Brno k odsouhlasení a
před účinností tohoto zvýšení bude uzavřen dodatek ke Smlouvě, jehož přílohou budou
tabulky s uvedenou cenou zvýšenou o inflační nárůst.
5.3.

Cena plnění bude fakturována průběžně za každý kalendářní měsíc po dobu trvání právního
vztahu založeného Smlouvou, a to na základě skutečně provedených veterinárních úkonů pro
potřeby Útulku, na základě skutečně použitých léčiv, klinických diet a speciálních krmiv a na
základě skutečně dodaných, instrumentů a dalšího veterinárního a zdravotnického materiálu
pro potřeby Útulku.

5.4.

Cena plnění bude fakturována daňovým dokladem (fakturou) včetně daně z přidané hodnoty.
Veterinární lékař vystaví vždy k poslednímu dni v příslušném kalendářním měsíci
samostatný daňový doklad (fakturu) za skutečně provedenou veterinární činnost pro potřeby
Útulku (veterinární úkony a služby), dále vystaví samostatný daňový doklad (fakturu) za
skutečně použitá léčiva, klinické diety a speciální krmiva a za skutečně dodané instrumenty a
další veterinární a zdravotnický materiál pro potřeby Útulku. Daňový doklad (faktura) musí
obsahovat náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak
zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví v platném znění. Nedílnou součástí
daňových dokladů (faktur) je soupis skutečně poskytnutých veterinárních služeb a
provedených dodávek.

5.5.

Splatnost daňového dokladu (faktury) vystaveného Veterinárním lékařem je nejméně 21 dnů
ode dne jeho doručení MP Brno. V případě, že daňové doklady (faktury) nebudou mít
odpovídající náležitosti, je MP Brno oprávněna zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět Veterinárnímu
lékaři k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením; lhůta splatnosti počíná běžet
znovu s novou lhůtou splatnosti v délce nejméně 21 dní od opětovného doručení náležitě
doplněných či opravených daňových dokladů (faktur).

5.6.

Na účetních dokladech musí být uvedeno:
Adresa odběratele:
Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno

IČ:

44992785

DIČ:

CZ44992785

Adresa příjemce a doručovací adresa:
Statutární město Brno, Městská policie Brno, Štefánikova 43, 602 00 Brno

ČLÁNEK VI.
POVINNOSTI VETERINÁRNÍHO LÉKAŘE
6.1.

Veterinární lékař se zavazuje při plnění předmětu Smlouvy postupovat s odbornou péčí,
zejména dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy a stavovské předpisy příslušné
profesní komory, a poskytovat komplexní veterinární péči lege artis.

6.2.

Veterinární lékař se zavazuje při plnění předmětu Smlouvy bez zbytečného odkladu písemně
upozornit vhodnou a přiměřenou formou na případnou nevhodnost pokynů udělených
vedením Útulku anebo veterinárními techniky Útulku ve spojitosti se zajišťováním veterinární
péče o zvířata a ustanoveními Smlouvy, anebo na to, že tyto pokyny bez důvodných
pochybností nepovedou k naplnění účelu Smlouvy.

6.3

Veterinární lékař se při plnění předmětu Smlouvy dále zavazuje, že:

a)

pro výkon své odborné, diagnostické a léčebné veterinární činnosti bude využívat přednostně
ordinaci Útulku a jeho veterinární léčebné a diagnostické vybavení;

b)

bude provádět klinické vyšetření při příjmu zvířete do karantény Útulku;

c)
tetováním;

bude nezaměnitelně označovat zvířata elektronickým identifikačním mikročipem, nebo

d)

bude vakcinovat všechna zvířata proti nákazám, zejména proti vzteklině;

e)

před vyřazením zvířete z karantény bude provádět kontrolu zdravotního stavu zvířete;

f)

u nemocných a zraněných zvířat bude provádět potřebnou léčbu s ohledem na závažnost
poranění a průběh nemoci a stanoví termíny jejich dalšího vyšetření a ošetření;

g)

bude provádět vyšetření a ošetření zvířat na základě vlastních odborných poznatků a na
základě upozornění veterinárních techniků Útulku při změnách zdravotního stavu zvířat;
bude provádět vyšetření zvířat ošetřených v jeho nepřítomnosti a stanoví u těchto zvířat další
léčebný postup;

h)

bude provádět kastrace a sterilizace odchycených toulavých koček a podle potřeby kastrace a
sterilizace psů a koček umístěných v Útulku v závislosti na jejich zdravotním stavu a chování;

i)

provedení veterinárně náročnějších a finančně nákladnějších chirurgických zákroků, jakož i
potřebu zavedení náročnějších a speciálních léčebných postupů bude předem konzultovat s
vedením Útulku;

j)

euthanasii zvířete bude provádět pouze ze zákonem stanovených důvodů, bude-li současně
schválena vedoucím Útulku, nebo jeho zástupcem, a službu konajícím veterinárním
technikem Útulku; o provedení euthanasie musí být sepsán zápis podepsaný všemi
uvedenými stranami, který zůstane uložený ve zdravotní kartě zvířete;

k)

bude periodicky kontrolovat výživný a zdravotní stav všech zvířat umístěných v Útulku;

l)

preventivní veterinární dohled nad zvířaty umístěnými v Útulku bude provádět dle dohody
s ohledem na aktuální nákazovou a zdravotní situaci v Útulku a statutárním městě Brně,
nejméně však l x měsíčně; o provedení preventivního veterinárního dohledu, příp. zjištěných
nedostatcích, provede zápis do Knihy veterinární činnosti, která je trvale uložena ve
veterinární ordinaci útulku, vč. návrhu nápravných opatření;

m)

bude zajišťovat komplexní veterinární péči o zvířata a dodávky veterinárních léčiv, klinických
diet, speciálního krmiva, zdravotnického materiálu, instrumentária apod. v součinnosti s
vedením Útulku a veterinárními techniky Útulku, kteří zajišťují ošetřování zvířat a péči o
zvířata v době jeho nepřítomnosti;

n)

léčiva, klinické diety, speciální krmivo, jakož i další veterinární a zdravotnický materiál pro
potřeby výkonu veterinární činnosti v Útulku bude dodávat v potřebné jakosti a množství, se
zajištěním jejich dostatečné účinnosti, expirační doby a zdravotní nezávadnosti; tyto dodávky
bude provádět na základě předchozí osobní, telefonické, nebo e-mailové objednávky ze strany
veterinárních techniků Útulku, případně vedení Útulku;

o)

dodávky veterinárních léčiv a přípravků bude provádět v množství potřebném pro jejich
aplikaci jednotlivým zvířatům dle jejich aktuálního zdravotního a početního stavu, případně
v návaznosti na potřebu zajištění plošných veterinárních opatření (protinákazová opatření,
hromadné odblešení, odčervení apod.);

p)

bude provádět pravidelnou preventivní a léčebnou veterinární péči v Útulku 2x až 3x týdně
dle aktuálního početního a zdravotního stavu zvířat a s tím souvisejících potřeb útulku (ve
dnech pondělí a pátek, případně pondělí, středa, pátek), zpravidla v odpolední době od cca
12:00 hod., a to po dobu potřebnou k vykonání všech veterinárních úkonů u zvířat
připravených Útulkem k vyšetření a ošetření, pokud nebude s vedením Útulku dohodnuta
jiná doba (doba potřebná k provedení všech veterinárních úkonů u zvířat připravených k
vyšetření a ošetření se pohybuje v rozsahu 2 – 4 h. dle aktuální situace); přesun výkonu
pravidelné veterinární léčebné a preventivní péče o zvířata v Útulku na jiné dny je možný jen
po předchozí dohodě s vedením Útulku, případně s veterinárními techniky Útulku;

q)

v akutních případech bude pro Útulek vykonávat veterinární pohotovost, tj. nezbytnou
veterinární lékařskou péči o zvířata i mimo dny a dobu stanovené k výkonu jeho pravidelné
veterinární činnosti (vč. sobot, nedělí, svátků a noční doby), a to na základě telefonické výzvy
veterinárních techniků útulku, příp. vedení Útulku, nebo v nočních hodinách (19:00 – 07:00 h.)
na základě výzvy strážníků odchytové a asanační služby MP Brno; pro tyto případy poskytne
veterinární lékař Útulku pohotovostní telefonní kontakt, jehož prostřednictvím bude moci být
akutní veterinárně – lékařský zásah vyžádán;

r)

pohotovostní veterinární lékařskou péči o zvířata bude provádět ve veterinární ordinaci
útulku, případně v jiném veterinárním zařízení odpovídající odborné úrovně a vybavení;

s)

v případech výzvy k provedení akutního veterinárně – lékařského zásahu dle předchozího
odstavce je veterinární lékař oprávněn vyžádat si informace o důvodech výzvy a na základě

informací podaných personálem útulku či strážníkem odchytové a asanační služby posoudit
a rozhodnout, zda je takový zásah skutečně nezbytný; sezná-li veterinární lékař, že akutní
veterinárně – lékařský zásah není v daném případě nezbytný, je oprávněn jeho provedení
odmítnout a vydat pokyn k předvedení zvířete k veterinární prohlídce v nejbližším termínu
pravidelné preventivní a léčebně veterinární péče o zvířata v útulku; v takovém případě je
však povinen vydat zaměstnancům MP Brno pokyny ke způsobu péče o zvíře, příp. k jeho
ošetření, a nese za další vývoj zdravotního stavu zvířete plnou odpovědnost;
t)

provedení každého veterinárního úkonu zapíše do zdravotní karty zvířete a Knihy veterinární
činnosti, které budou trvale uloženy v Útulku;

u)

provedení složitějších veterinárních zákroků (operace) bude v závislosti na jejich nezbytnosti
a potřebách konkrétního zvířete předem konzultovat s vedením útulku, příp. s veterinárními
techničkami útulku;

v)

výkon všech provedených veterinárních úkonů a uskutečněné dodávky léčiv, klinických diet,
speciálního krmiva, jakož i dalšího veterinárního a zdravotnického materiálu si nechá potvrdit
službu konajícím veterinárním technikem Útulku v příslušných dodacích listech a platebních
výměrech, vždy ihned po ukončení preventivní a léčebné veterinární péče provedené v
Útulku;

w)

ve zvláštních případech (tj. zejména při zajištění veterinární pohotovosti na klinice
veterinárního

lékaře, u operací zvířat, speciálních vyšetření, ošetření, příp. léčby, které

budou prováděny veterinárním lékařem mimo ordinaci Útulku) si výkon všech provedených
veterinárních úkonů a s tím souvisejících uskutečněných dodávek veterinárního a
zdravotnického materiálu nechá potvrdit v příslušných dodacích listech a platebních
výměrech službu konajícím veterinárním technikem v nejbližším termínu výkonu pravidelné
preventivní a léčebné veterinární péče o zvířata prováděné v Útulku, vyúčtování nákladů za
poskytnuté služby ve smluveném rozsahu budou v takovém případě předávány společně se
zvířetem;
x)

dopravu do Útulku si zajistí individuálně, nebude zajišťována Útulkem;

y)

bude dodržovat dohodnutý čas příchodu do Útulku k provedení pravidelné odborné
veterinární činnosti; nebude-li moci z vážných objektivních důvodů tento čas dodržet, oznámí
Útulku náhradní čas příchodu s dostatečným předstihem, aby nebyl narušen denní provoz
útulku a zaměstnanci Útulku mohli řádně a včas připravit zvířata k vyšetření a ošetření;

z)

pokud se nemůže z vážných důvodů dostavit do Útulku osobně k výkonu své pravidelné
odborné veterinární činnosti, či nemůže osobně zajistit provedení akutního veterinárně –
lékařského zásahu mimo dobu určenou k výkonu pravidelné odborné veterinární činnosti, je
povinen za sebe zajistit náhradu jiným veterinárním lékařem minimálně stejného vzdělání a
kvalifikace; v takovém případě nese za jeho veterinární léčebnou činnost plnou odpovědnost;

aa)

pokud v individuálních případech nelze potřebnou veterinární péči a úkony s tím spojené z
objektivních důvodů provést v ordinaci Útulku, zajistí po dohodě s vedením Útulku, případně
s veterinárními techniky Útulku, jejich provedení v jiném veterinárním zařízení odpovídající
odborné úrovně a veterinárního vybavení; náklady spojené s výkonem veterinární léčebné
péče o zvíře v jiném veterinárním zařízení budou MP Brno účtovány a fakturovány vždy
pouze veterinárním lékařem Útulku; bude-li se jednat o veterinární zařízení provozované

třetím subjektem, budou náklady spojené s výkonem veterinární léčebné péče o zvíře
účtovány a fakturovány veterinárním lékařem Útulku ve stejné výši, jak byly Veterinárnímu
lékaři fakturovány třetím subjektem;
bb)

převoz nemocných či zraněných zvířat do jiného veterinárního zařízení (mimo Útulek)
zajišťují podle aktuálních možností, potřeby a zdravotního stavu zvířete strážníci odchytové
a asanační služby MP Brno, nebo veterinární lékař; převoz nemocných či zraněných zvířat do
jiného veterinárního zařízení prováděný odchytovou a asanační službou MP Brno je omezen
výhradně na území statutárního města Brna;

cc)

je-li v odůvodněných případech nutná hospitalizace zvířat mimo Útulek po dobu delší než 1
den, veterinární lékař Útulku oznámí tuto skutečnost neprodleně veterinárním technikům
Útulku a dohodne s nimi další postup;

dd)

součástí poskytnuté veterinární péče je rovněž instruování veterinárních techniků Útulku v
oblasti péče o ošetřovaná zvířata v souladu s aktuálními poznatky týkajícími se podávání
veterinárních léčiv, způsobů ošetření zvířat a léčení jejich chorob;

ee)

mimo dobu určenou k výkonu své pravidelné odborné veterinární činnosti bude veterinární
lékař telefonicky dosažitelný pro účely provedení akutního veterinárně – lékařského zásahu
(pohotovostní přivolání veterinárního lékaře);

ČLÁNEK VII.
SPOLUPRÁCE, SOUČINNOST
7.1.

Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace
potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou
Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné
plnění předmětu Smlouvy.

7.2.

Veterinární diagnostiku u zvířat nově přijatých do útulku či umístěných v útulku provádí
pouze Veterinární lékař dle této Smlouvy, který v návaznosti na aktuální zdravotní a životní
potřeby zvířete rozhodne o způsobu další veterinární péče o zvíře, případně o způsobu jeho
ošetření, či léčby.

7.3.

Veterinární technici Útulku a vedení Útulku se při zajišťování veterinárně – léčebné péče o
zvířata umístěná v útulku řídí odbornými pokyny Veterinárního lékaře; nejsou oprávněni
diagnostikovat a bez souhlasu veterinárního lékaře útulku stanovovat či měnit způsob
veterinární péče o zvíře a stanovené veterinární léčby.

7.4.

Veterinární technici útulku v době nepřítomnosti Veterinárního lékaře při péči o zvířata
umístěná v útulku zajistí u jednotlivých zvířat praktickou aplikaci Veterinárním lékařem
stanovené léčby a realizaci jeho odborných veterinárních pokynů a doporučení, včetně
pokynů k druhu a objemu podávaného krmiva, či doporučených klinických diet.

7.5.

Pro řádné zajištění pravidelné preventivní a léčebné veterinární péče v Útulku dle čl. 6.3. písm.
p) této smlouvy poskytnou veterinární techničky Útulku Veterinárnímu lékaři aktuální
informace o zdravotním stavu a chování zvířat připravených k vyšetření a ošetření a připraví
k výkonu této péče potřebné doklady a záznamy zvířat.

ČLÁNEK VIII.
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, SANKCE
8.1.

Odpovědnost za škodu způsobenou veterinární činností vykonanou Veterinárním lékařem
nebo vykonanou zaměstnanci Útulku na jeho pokyn nese v plném rozsahu Veterinární lékař.

8.2.

V případě prodlení MP Brno se zaplacením peněžité částky se MP Brno zavazuje zaplatit
Veterinárnímu lékaři úrok z prodlení z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení.
Výše úroku z prodlení se řídí příslušnými právními předpisy.

ČLÁNEK IX.
TRVÁNÍ SMLOUVY
9.1.

Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 2 let od nabytí účinnosti této Smlouvy.

9.2.

Není-Ii dále uvedeno jinak, Smlouva zaniká: uplynutím sjednané doby trvání Smlouvy

9.3.

Smlouva může být dále ukončena:

a)

písemnou dohodou Smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a
pohledávek, nebo

b)

způsoby sjednanými Smluvními stranami ve Smlouvě, nebo

c)

způsoby, či právními skutečnostmi stanovenými právními normami v příslušných právních
předpisech, pokud se Smluvní strany v této Smlouvě nedohodly odchylně od právní úpravy.

9.4.

Smlouva může být ukončena odstoupením, a to za dále uvedených podmínek.
3.4.1. MP Brno je oprávněna písemně odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení
Smlouvy ze strany Veterinárního lékaře. Podstatným porušením Smlouvy ze strany
Veterinárního lékaře se pro účely tohoto odstavce Smlouvy rozumí:

ff)

o předvídané nepřítomnosti je Veterinární lékař povinen informovat vedení Útulku a vyžádat
si jeho souhlas; pro případy nepřítomnosti je Veterinární lékař povinen zajistit k výkonu
odborné veterinární činnosti v Útulku stejně kvalifikovanou náhradu;

gg)

závažné porušení (čímž se rozumí stav, kdy jsou porušeny obecně závazné právní předpisy
anebo stavovské předpisy příslušné profesní komory, anebo není obstarán požadovaný
souhlas, objednávka či konzultace ze strany vedení Útulku anebo veterinárních techniků
Útulku), anebo

a)

opakované porušování (čímž se rozumí stav, kdy došlo ke 3. porušení téže povinnosti v
posledních 12-ti měsících), anebo

b)

soustavné porušování (čímž se rozumí stav, kdy porušování některé či některých povinností
trvá déle než 30 kalendářních dnů) povinností Veterinárního lékaře dle čl. VI. odst. 6.3.
Smlouvy.
V případech stanovených v tomto odstavci je MP Brno oprávněna odstoupit od Smlouvy
pouze v případě, že Veterinární lékař přes písemné upozornění na porušení Smlouvy toto
porušení v poskytnuté lhůtě, která nesmí být kratší než 15 kalendářních dnů, neodstranil.

9.4.2. Veterinární lékař je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení
Smlouvy ze strany MP Brno. Podstatným porušením Smlouvy ze strany MP Brno se pro účely
tohoto odstavce Smlouvy rozumí:
a)

prodlení MP Brno s plněním peněžitých závazků delší než 60 kalendářních dnů;

b)

stav, kdy MP Brno anebo vedení Útulku i přes výslovné upozornění Veterinárního lékaře na
nevhodnost pokynů výslovně trvá na dalším postupu Veterinárního lékaře s použitím
udělených pokynů;

c)

stav, kdy MP Brno anebo vedení Útulku neposkytlo Veterinárnímu lékaři nezbytnou
součinnost při plnění závazků ze Smlouvy.
V případech stanovených v tomto odstavci je Veterinární lékař oprávněn odstoupit od
Smlouvy pouze v případě, že MP Brno, příp. vedení Útulku, přes písemné upozornění na
porušení Smlouvy toto porušení v poskytnuté lhůtě, která nesmí být kratší než 15
kalendářních dnů, neodstranila.

ČLÁNEK X.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že jejich způsobilost a volnost uzavřít Smlouvu, jakož i
způsobilost k souvisejícím právním úkonům není nijak omezena, či vyloučena, a že závazky,
založené Smlouvou jsou platnými závazky, vymahatelnými za splnění podmínek, ujednaných
Smlouvou.

10.2.

Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Smlouvy. V případě
jakéhokoliv rozporu Smlouvy a zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem "Zajištění
veterinární péče v Útulku pro opuštěná zvířata a odchytové a asanační službě v Brně Komíně, ul. Palcary 1186/50 " se uplatní výslovné ustanovení zadávací dokumentace cit.
Veřejné zakázky; v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně
konkrétní ustanovení zadávací dokumentace cit. veřejné zakázky.

10.3.

Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy stalo či ukázalo být neplatným nebo neúčinným,
zejména z důvodu rozporu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů,
pak tato skutečnost působí neplatnost nebo neúčinnost pouze tohoto konkrétního ustanovení,
pokud je oddělitelné od ostatního obsahu Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové
neplatné nebo neúčinné ustanovení nahradit dohodou svým obsahem nejbližší smyslu a účelu
takového neplatného nebo neúčinného ustanovení respektující požadavky kogentních
ustanovení právních předpisů,

10.4.

Smlouvu je možné měnit pouze dohodou Smluvních stran ve formě písemných dodatků k této
Smlouvě, podepsaných oběma Smluvními stranami.

10.5.

Smlouva vzniká dnem podpisu všemi Smluvními stranami a nabývá účinnosti dne 1. 7. 2019

10.6.

Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž po 2 vyhotoveních
obdrží každá Smluvní strana.

10.7.

Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz
toho k ní připojují své podpisy.

10.8.

Níže uvedené přílohy tvoří nedílnou obsahovou součást Smlouvy.

10.9.

MP Brno je oprávněna jakékoliv informace či doklady poskytnuté Veterinárním lékařem
použít, je-li to nezbytné pro postup podle ZZVZ či pokud to vyplývá z účelu ZZVZ.

10.10. MP Brno výslovně upozorňuje Veterinárního lékaře, že tento je dle ust. § 2e) zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly.
10.11. MP Brno výslovně upozorňuje Veterinárního lékaře, že MP Brno je povinným subjektem
podle zákona o registru smluv, a pokud smlouva podléhá uveřejňovací povinnosti, bude tato
uveřejněna v registru smluv. V souladu s tímto zákonem nabývá smlouva účinnosti až jejím
uveřejněním, nejdříve však 01. 07. 2019. Smlouvu v registru smluv uveřejní MP Brno.

ČLÁNEK XI.
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O MLČENLIVOST
7.1.

Obě smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpřístupnit třetím osobám důvěrné
informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů není tímto
ustanovením dotčena.

7.2.

Za důvěrné informace se považují veškeré následující informace:

7.2.1.

veškeré informace poskytnuté Kupujícím Prodávajícímu v souvislosti s touto smlouvou;

7.2.2.

informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti Kupujícího;

7.2.3.

veškeré další informace, které budou Kupujícím či Prodávajícím označeny jako důvěrné ve
smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

7.3.

Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto článku se nevztahuje na informace:

7.3.1.

které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením právních
povinností ze strany Prodávajícího;

7.3.2.

u nichž je Prodávající schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu volně k dispozici ještě
před přijetím těchto informací od Kupujícího;

7.3.3.

které budou Prodávajícímu po uzavření této smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí
stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána;

7.3.4.

jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

7.4.

Důvěrné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodně nebo bez vědomí
Kupujícího a dále veškeré informace získané od jakékoliv třetí strany, které se týkají
Kupujícího či plnění této smlouvy.

7.5.

Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní jakékoliv třetí osobě důvěrné informace druhé
strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k
zabezpečení těchto informací. Prodávající je povinen zabezpečit veškeré důvěrné informace
Kupujícího proti odcizení nebo jinému zneužití.

7.6.

Prodávající se zavazuje, že důvěrné informace užije pouze za účelem plnění této smlouvy. Jiná
použití nejsou bez písemného svolení Kupujícího přípustná

7.7.

Prodávající je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a
respektováním práv Kupujícího nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém
vztahu zavázán sám.

7.8.

Trvání povinnosti mlčenlivosti podle tohoto článku je stanoveno následovně:

7.8.1. v případě smluv, jejichž předmětem je opakované plnění, po dobu 5 let od ukončení smlouvy;
7.8.2. v případě smluv s jednorázovým plněním po dobu 5 let od skončení záruční doby.
7.9.

Za prokázané porušení ustanovení v tomto článku má druhá smluvní strana právo požadovat
náhradu takto vzniklé škody.

7.10. V případě porušení povinností uložených smluvním stranám tímto článkem má druhá smluvní
strana právo, vedle náhrady škody, účtovat smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý případ
porušení.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Položkové kalkulace

V Brně dne ………………

Mgr. Luboš Oprchal

V ………………………dne………………………

veterinární lékař

ředitel MP Brno
podepsal
Luboš Digitálně
Luboš Oprchal
Datum: 2020.12.16
Oprchal 11:40:41 +01'00'

