Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 170343

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
●

●

●

JUDr. Hana Cejnková

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

TATO SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen „Smlouva“) je uzavřena ve smyslu
ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“),
MEZI
Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí
se sídlem:
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
IČO:
00164801
jednající:
Mgr. Karolínou Čermákovou, vedoucí samostatného oddělení
veřejných zakázek
bankovní spojení:
xxxxxxxxxx
číslo účtu:
xxxxxxxxxx
DÁLE JEN „Objednatel“
NA STRANĚ JEDNÉ,
A
JUDr. Hanou Cejnkovou
se sídlem:
Příčná 236, 252 03 Řitka
IČO:
66242185 (není plátcem DPH)
bankovní spojení:
xxxxxxxxxx
číslo účtu:
xxxxxxxxxx
zapsanou v Seznamu advokátů vedeném u České advokátní komory pod ev.č. 04663
DÁLE JEN „Poskytovatel“
NA STRANĚ DRUHÉ,
POSKYTOVATEL A OBJEDNATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.

1.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1

Poskytovatel se zavazuje poskytovat Objednateli odborné poradenské služby v oblasti
uzavírání, evidence a uveřejňování smluv a zadávání veřejných zakázek, popř. v dalších
oblastech dle pokynů Objednatele (dále jen „Služby“).

1.2

Objednatel se zavazuje za poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli ujednanou odměnu,
a to za podmínek dále stanovených.

2.

ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ ÚKOLŮ

2.1

Objednatel se zavazuje poskytovat Poskytovateli veškeré informace a součinnost nezbytnou
k tomu, aby byl Poskytovatel schopen poskytnout dohodnuté Služby ve lhůtě, která bude
v daném případě ujednána. Zadání úkolů Poskytovatel obdrží prostřednictvím
Mgr. Karolíny Čermákové, vedoucí samostatného oddělení veřejných zakázek, jež bude
kontaktní osobou Objednatele, nebo prostřednictvím jiné písemně k tomu pověřené osoby.
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2.2

Objednatel je oprávněn průběžně udělovat Poskytovateli písemné pokyny ke konkrétním
postupům Poskytovatele a stanovovat termíny či místo plnění Smlouvy.

2.3

Písemná komunikace mezi Objednatelem a Poskytovatelem bude probíhat přednostně
prostřednictvím elektronické pošty (email), pokud se Smluvní strany nedohodnou
pro jednotlivé případy jinak.

3.

ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1

Výše měsíční odměny Poskytovatele za Služby poskytnuté podle článku 1 odst.
1.1 Smlouvy bude činit nejvýše 35.000,- Kč (dále jen „Odměna“) Poskytovatel není
plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

3.2

Úhrada Odměny bude Objednatelem provedena na základě daňového dokladu (dále
jen „faktura“) vystaveného Poskytovatelem po akceptaci Služeb Objednatelem. Faktura
bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (jedná se především o označení faktury a její číslo,
identifikační údaje Smluvních stran, předmět Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou
částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského
zákoníku. Faktura bude označena evidenčním číslem Smlouvy přiděleným z Centrální
evidence smluv (viz záhlaví této Smlouvy). Přílohou faktury musí být podepsaný přehled
činnosti Poskytovatele vykonané v uplynulém kalendářním měsíci.

3.3

Faktura je splatná do 14 dnů po jejím doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit
Odměnu je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Odměna bude uhrazena
bankovním převodem na účet Poskytovatele uvedený ve faktuře. Platby budou probíhat
výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na faktuře budou v této měně.
Objednatel neposkytuje zálohy.

3.4

Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu či přílohy dle odst.
3.2 tohoto článku, popř. bude obsahovat chybné údaje, nepovažuje se za řádný daňový
doklad, neběží doba splatnosti a Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit
s tím, že Poskytovatel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem
splatnosti, přičemž doba splatnosti běží teprve od okamžiku doručení nového řádného
dokladu. V takovém případě není Objednatel v prodlení s placením daňového dokladu.

3.5

V případě, že Poskytovatel v příslušném kalendářním měsíci nebude vykonávat žádnou
činnost dle čl. 1 odst. 1.1 této Smlouvy z důvodu, že Objednatel nezadá Poskytovateli žádné
požadavky nebo úkoly, příp. na straně Poskytovatele budou překážky pro výkon činnosti
(např. nemoc), sjednaná Odměna za plnění dle odst. 3.1 tohoto článku Poskytovateli
nenáleží.

4.

PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

4.1

Poskytovatel je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy Objednatele a řídit
se jeho pokyny obdrženými prostřednictvím kontaktní osoby Objednatele. Od pokynů
Objednatele se Poskytovatel může odchýlit v případě, že jde o neodkladnou záležitost,
podle v dobré víře učiněného posouzení Poskytovatele je toto v zájmu Objednatele

3/6

a Poskytovatel si nemůže vyžádat včasný souhlas Objednatele. Pokyny Objednatele není
Poskytovatel vázán, jsou-li v rozporu se závaznými právními předpisy.
O tom je Poskytovatel povinen Objednatele přiměřeně poučit.
4.2

Poskytovatel se zavazuje splnit předmět Smlouvy s odbornou péčí, řádně a včas
při maximálním prosazování práv a ochraně oprávněných zájmů Objednatele. Na žádost
Objednatele bude Poskytovatel bez zbytečného odkladu podávat Objednateli zprávy
ohledně plnění předmětu této Smlouvy.

4.3

Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví
v souvislosti s poskytováním Služeb. Porušením povinnosti mlčenlivosti není sdělení
informací týkajících se Objednatele anebo jeho činnosti, v souvislosti s níž jsou Služby
dle této Smlouvy poskytovány třetím osobám (např. dalším odborným poradcům
Objednatele), jestliže Objednatel o předávání informací těmto osobám Poskytovatele
požádal nebo takové předávání odsouhlasil, popř. je Poskytovatel povinen tyto informace
poskytnout v souladu s příslušnými právními předpisy. Povinnost mlčenlivosti trvá časově
neomezeně i po skončení této Smlouvy.

4.4

Poskytovatel se tímto zavazuje uzavřít s Objednatelem zvláštní dohodu o mlčenlivosti,
ochraně informací a zákazu jejich zneužití (dále jen „Dohoda NDA“) v souvislosti
s poskytováním Služeb dle této Smlouvy

4.5

Poskytovatel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu způsobí v souvislosti s plněním
předmětu této Smlouvy, či na poskytnutém vybavení (software a hardware) nezbytném
pro poskytování Služeb dle této Smlouvy, a to v její plné výši. Této odpovědnosti
se zprostí, pokud prokáže, že škodu nezavinil. Poskytovatel se vždy zprostí odpovědnosti
za škodu také v případě, pokud Objednatele upozorní na rizika vyplývající z odlišných
interpretací právních předpisů a Objednatel přesto postupuje způsobem, který
byl Poskytovatelem označen za rizikový.

4.6

Poskytovatel bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění Smlouvy včetně Odměny
a relevantních metadat v souladu s příslušnými právními předpisy.

4.7

Za každý i započatý den prodlení s poskytováním Služeb dle článku 2 odst. 2.2 této
Smlouvy je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
0,05 % z Odměny dle čl. 3 odst. 3.1 této Smlouvy

5.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

5.1

Objednatel je oprávněn prostřednictvím své kontaktní osoby určené v souladu s článkem
2 této Smlouvy zadávat Poskytovateli úkoly v souladu s ustanoveními této Smlouvy.

5.2

Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli veškeré informace a součinnost, potřebné
pro řádné a včasné poskytnutí Služeb dle podmínek této Smlouvy. Objednatel odpovídá
za správnost, pravdivost a úplnost informací poskytnutých Poskytovateli.

5.3

Pokud Objednatel povinnost uvedenou v odst. 5.2 tohoto článku nesplní,
a to ani přes písemnou výzvu Poskytovatele, má Poskytovatel právo od Smlouvy odstoupit.
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5.4

Služby poskytnuté Poskytovatelem podle této Smlouvy jsou určeny pro výlučné použití
Objednatelem, popř. jeho resortními organizacemi a jejich výsledky nesmějí být předány
třetím stranám bez předchozího písemného výslovného souhlasu Poskytovatele.

5.5

Vyžaduje-li poskytování Služeb uskutečnění jednání jménem Objednatele, je Objednatel
povinen vystavit včas Poskytovateli písemně potřebnou plnou moc.

5.6

V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury má Poskytovatel nárok na úhradu úroku
z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené v souladu s příslušnými právními předpisy.

6.

TRVÁNÍ A MOŽNOSTI UKONČENÍ SMLOUVY

6.1

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2017.

6.2

Tuto Smlouvu lze ukončit dohodou Smluvních stran, výpovědí nebo odstoupením, vždy
v písemné podobě.

6.3

Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy z důvodů uvedených
v Občanském zákoníku a dále z důvodu podstatného porušení této Smlouvy ve smyslu
ustanovení § 2002 Občanského zákoníku, pokud podstatné porušení této Smlouvy, které
je důvodem pro odstoupení od Smlouvy, nebylo způsobeno okolnostmi vylučujícími
odpovědnost dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.

6.4

Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Objednatele se považuje neplnění povinností
spočívající zejména v neposkytnutí součinnosti dle čl. 5 odst. 5.3 této Smlouvy
či v neuhrazení dlužné částky po dobu 14 dnů po splatnosti faktury.

6.5

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí, že Poskytovatel:
a)

nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit
chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo
nebo nepřímo, při uzavírání nebo provádění Smlouvy; nebo

b)

zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění uzavírání nebo provádění
Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení
a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

6.6

Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Poskytovatele se považuje neuzavření Dohody
NDA čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy, neplnění povinností spočívající zejména v nedodržení
termínů plnění delším než 14 dnů nebo realizace předmětu Smlouvy v rozporu
s ustanoveními Smlouvy a/nebo jiných závazných dokumentů či předpisů.

6.7

Obě Smluvní strany mohou ukončit tuto Smlouvu písemnou výpovědí s výpovědní dobou
v délce 14 dnů. Výpovědní doba počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém byla
výpověď doručena druhé Smluvní straně. Ustanovení příslušných právních předpisů
o odstoupení od Smlouvy nejsou tímto ustanovením dotčena.

7.

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1

Veškeré případné spory vzniklé mezi Objednatelem a Poskytovatelem na základě nebo
v souvislosti s touto Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran.
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V případě, že tyto spory nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání
a rozhodnutí příslušné soudy České republiky.
7.2

Práva a povinnosti Smluvních stran neupravené touto Smlouvou se řídí příslušnými
ustanoveními Občanského zákoníku a předpisy souvisejícími.

7.3

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v Informačním systému registru smluv v souladu s příslušnými
právními předpisy, přičemž toto uveřejnění provede Objednatel.

7.4

Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že Služby dle této Smlouvy byly
Poskytovatelem Objednateli poskytovány již od 01. 10. 2017 na základě konkludentní
dohody Smluvních stran, přičemž Objednatel dle ustanovení § 1903 a násl. Občanského
zákoníku potvrzuje, že Služby poskytnuté do doby nabytí účinnosti této Smlouvy byly
poskytovány řádně a včas. Objednatel s ohledem na tuto skutečnost uhradí Poskytovateli
Odměnu ujednanou dle této Smlouvy za dobu poskytování Služeb v souladu s touto
Smlouvou od 01. 10. 2017 do nabytí účinnosti této Smlouvy.

7.5

Tato Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Poskytovatel
obdrží 1 vyhotovení a Objednatel obdrží 2 vyhotovení.

Smluvní strany po přečtení této Smlouvy potvrzují, že její obsah a práva a povinnosti
odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli, a že Smlouva byla uzavřena po vzájemném
projednání. Na důkaz toho připojují své podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí
příslušného počtu vyhotovení této Smlouvy.

OBJEDNATEL

POSKYTOVATEL

V Praze, dne 01. 12. 2017

V Praze, dne 01. 12. 2017

Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí
Mgr. Karolína Čermáková
vedoucí samostatného oddělení veřejných
zakázek

JUDr. Hana Cejnková
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