file_0.jpg


file_1.wmf



2

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY OCHRANY OZNAMOVATELŮ (WHISTLEBLOWING)
uzavřená dnešního dne dle § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku mezi


Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s.
se sídlem: Švédská 1538/22, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČ: 72074086
zastoupená Ing. Markem Šedivým, prezidentem
(dále jen „AVPO ČR“)

a

XXX
se sídlem:
IČ:
zastoupená …………………………………
(dále jen „Členská organizace, nebo jen „Organizace“)
takto:


	AVPO ČR se zavazuje poskytnout Organizaci za dále stanovených podmínek dále popsanou službu (dále jen „Služba“). Službou se pro účely této smlouvy rozum poskytování služby vedení vnitřního oznamovacího systému ve smyslu příslušných ustanovení SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) v rozsahu výslovně uvedeném v této smlouvě. 
	AVPO ČR pro Organizaci zajistí následující části vnitřního oznamovacího systému:

	ustanovit příslušnou osobu ve smyslu Směrnice (dále jen „Příslušná osoba“), která bude odpovídat za realizaci této Smlouvy,
	poskytnout Organizaci telefonní číslo a e-mailovou adresu Příslušné osoby, na které je možno podávat oznámení ve smyslu Směrnice. Informační povinnost ve smyslu Směrnice však navenek plní Organizace,

poučit Příslušnou osobu o jejích právech a povinnostech a o tomto poučení učinit zápis,
zajistit po dobu trvání této Smlouvy přijímání oznámení a ve spolupráci s Organizací posouzení jejich důvodnosti a přijetí příslušných opatření.
	Zajistit vedení příslušné evidence o přijatých oznámení ve smyslu Směrnice. 
	Organizace se zavazuje poskytnout AVPO ČR nutnou součinnost při vyřizování oznámení. 
	Služba bude Organizaci ze strany AVPO poskytována bezúplatně jako benefit pro členské organizace. Přestane-li být Organizace členem AVPO, může být služba dále poskytována za úplatu, nedohodnu-li se však smluvní strany na výši úplaty, platí, že tato smlouva zaniká ukončením členství Organizace v AVPO. 
	S ohledem na bezúplatnost této Smlouvy je odpovědnost AVPO ČR za případnou škodu omezena na případy hrubé nedbalosti či úmyslu. Výslovně je vyloučena odpovědnost AVPO ČR za škodu způsobenou vyšší moci nebo zaviněním třetí osoby. 
	
Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí jeden měsíc. AVPO ČR je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět s okamžitou účinností, poruší-li Členská Organizace tuto Smlouvu, nebo pokud by další plnění této Smlouvy ze strany AVPO vedlo či mohlo vést k porušení právních předpisů, nebo k poškození dobrého jména AVPO ČR. 
	V případě zániku této Smlouvy je AVPO ČR povinna ještě vyřídit podněty, které přijala za jejího trvání.  
	Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž si po jednom ponechá každá ze stran.

Jakákoli další práva a závazky smluvních stran, které zde nejsou uvedeny, se řídí občanským zákoníkem.
Tato Smlouva může být změněna pouze písemnými a číslovanými dodatky.
Po přečtení této Smlouvy obě strany potvrzují, že její obsah odpovídá jejich pravdivým, vážným a svobodným záměrům, a že tato Smlouva byla uzavřena na základě vzájemné dohody, nikoli ve stavu nouze, ani za nápadně nevýhodných podmínek.




V…………………dne………………………..






…………………………………………………				……………………………………………
Odběratel							Dodavatel

