Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 190131

Smlouva
o expertní a poradenské činnosti pro OPŽP 2021 – 2027
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Občanský zákoník“), (dále jen „Smlouva“)

mezi těmito smluvními stranami:

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
00164801
Ing. Janem Křížem – náměstkem pro řízení sekce fondů
EU, finančních a dobrovolných nástrojů
Zástupce pro věcná jednání: Monika Rylichová – odbor fondů EU, oddělení financování
a Technické pomoci fondů EU
Mgr. Ivona Kristiánová – odbor fondů EU, oddělení financování
a Technické pomoci fondů EU
Bankovní spojení:
ČNB Praha 1
Číslo účtu:
7628001/0710
Sídlo:
IČO:
Zastoupený:

(dále jen „Zadavatel“ na straně jedné)

a

Poradce:

Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Sídlo:
273 54 Makotřasy č.p. 113
IČO:
67299806
DIČ:
CZ5409192085
Bankovní spojení:
Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu:
7892981001/5500
Zapsaný v živnostenském rejstříku, úřad příslušný podle živnostenského zákona: Magistrát
města Kladna
(dále jen „Poradce“ na straně druhé)

(Zadavatel a Poradce společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
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1. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1

Účelem Smlouvy je úprava práv a povinností Smluvních stran při zajištění expertního
a odborného poradenství.

1.2

Předmětem Smlouvy je závazek Poradce poskytovat expertní a odborné poradenství
pro potřeby Zadavatele, a to:
a)

Poradenství při přípravě Programového dokumentu OPŽP 2021 – 2027
se zaměřením na analytickou a strategickou část dokumentu,

b)

Expertní poradenství při přípravě prioritních os Programového dokumentu
v oblastech ochrany ovzduší a energetických úspor

(dále jen „Poradenství“).
1.3

Předmětem Smlouvy je dále závazek Zadavatele zaplatit Poradci za řádně a včas
poskytované Poradenství cenu ve výši a za podmínek stanovených v čl. 3 Smlouvy.

2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
2.1

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami,
účinnosti dnem jejího uveřejnění dle čl. 6. odst. 6.7 této Smlouvy a je uzavřena na dobu
určitou do 31. 12. 2019, resp. na dobu do vyčerpání Celkové ceny (definice
viz čl. 3. odst. 3.1 této Smlouvy) podle toho, která skutečnost nastane dříve.

2.2

Poradce bude poskytovat Poradenství dle čl. 1. odst. 1.2 této Smlouvy na základě
požadavků, pokynů a potřeb Objednatele průběžně po dobu trvání této Smlouvy,
a to na základě písemných objednávek Zadavatele (dále jen „Objednávky“ nebo
„Objednávka“), ve které bude uvedena specifikace požadovaného plnění Poradce (dále
jen „plnění“), termín zahájení a dokončení plnění a cena za plnění. Poradce se zavazuje
ke splnění a dodržení termínů plnění uvedených v Objednávkách.

2.3

Místem plnění je sídlo Zadavatele.

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1

Smluvní strany se dohodly na hodinové sazbě Poradce za řádně a včas poskytované
Poradenství, která činí 700,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH činí
v souladu s aktuálně platnou právní úpravou 21 %, tj. 147,- Kč. Hodinová sazba včetně
DPH tedy činí 847,- Kč (dále jen „Hodinová sazba“). Smluvní strany se dále dohodly
na maximální a nepřekročitelné částce, která může být Poradci vyplacena na základě
této Smlouvy za poskytování Poradenství, a která činí 100.000,- Kč bez DPH,
tj. 121.000,- Kč včetně DPH (dále jen „Celková cena“)
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3.2

Celková cena je konečná, závazná, maximální a nepřekročitelná a obsahuje všechny
případné náklady Poradce spojené s plnění předmětu této Smlouvy včetně poplatků.

3.3

V případě vládního zásahu krácení finančních prostředků ze státního rozpočtu
si Zadavatel vyhrazuje právo dohodnout s Poradcem úpravu Celkové ceny a právo zúžit
rozsah prováděných prací podle aktuální potřeby, a to i v závislosti na výši finančních
prostředků přidělených ze státního rozpočtu. V takovém případě bude mezi
Zadavatelem a Poradcem uzavřen dodatek k této Smlouvě.

3.4

Celková cena bude hrazena Zadavatelem Poradci postupně a to, nedohodnou-li
se Smluvní strany jinak, vždy po provedení plnění dle Objednávky a jeho předání
Zadavateli, na základě účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura“).

3.5

Poradce je oprávněn vystavit fakturu po předání plnění dle Objednávky Zadavateli, čímž
se rozumí předání písemné zprávy o plnění předmětu Objednávky vyhotovené
Poradcem (dále jen „písemná zpráva“). Zadavatelem odsouhlasená písemná zpráva
musí být přílohou faktury, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Písemná zpráva
bude opatřena základními prvky publicity a propagace OPŽP 2014 – 2020 a bude
Zadavateli doručena ve dvou vyhotoveních do sídla Zadavatele uvedeného v úvodních
ustanoveních této Smlouvy. Nedojde-li k jiné dohodě, je Poradce oprávněn vystavit
fakturu na částku uvedenou v Objednávce. Úhrada faktury bude provedena
bezhotovostním převodem na bankovní účet Poradce uvedený výše v této Smlouvě.

3.6

Splatnost faktury činí 28 dní ode dne jejího doručení Zadavateli. Závazek úhrady
je splněn odepsáním příslušné částky z účtu Zadavatele. Zadavatel neposkytuje zálohy.
Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na faktuře
budou v této měně.

3.7

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,
resp. Objednávky, 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 Zadavatele 190131
(viz také záhlaví této Smlouvy). Faktura bude doplněna názvem projektu a registračním
číslem projektu a to v tomto znění: „Konzultace, analýzy a hodnocení strategických
dokumentů v rámci OPŽP 2014 – 2020, CZ.05.6.125/0.0/0.0/15_025/0004944“.

3.8

Zadavatel je oprávněn vrátit fakturu do konce doby splatnosti, pokud bude obsahovat
nesprávné náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude
obsahovat vůbec. V takovém případě se doba splatnosti přerušuje a nová doba
splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Zadavateli.
Zadavatel není v takovém případě v prodlení.
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4. UKONČENÍ SMLOUVY, SMLUVNÍ POKUTY
4.1

V případě prodlení Poradce se splněním termínu uvedeného v Objednávce
(viz dle čl. 2. odst. 2.2 této Smlouvy), je Poradce povinen zaplatit Zadavateli smluvní
pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

4.2

V případě, že Poradce poruší svou povinnost dle čl. 5. odst. 5.4 Smlouvy, je povinen
zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ
porušení povinnosti.

4.3

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů ode dne doručení písemné výzvy Zadavatele
k jejímu zaplacení Poradci. Závazek úhrady je splněn připsáním příslušné částky
na účet Zadavatele.

4.4

Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčena povinnost Poradce
nahradit Zadavateli újmu vzniklou porušením smluvní povinnosti, kterou smluvní pokuta
utvrzuje. Zadavatel je oprávněn požadovat náhradu škody v plné výši bez ohledu
na ujednanou smluvní pokutu.

4.5

Zadavatel je oprávněn ukončit Smlouvu písemnou výpovědí i bez udání důvodu
s tím, že výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Poradci.

4.6

Zadavatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Poradce tuto Smlouvu
poruší podstatným způsobem. Za podstatné porušení této Smlouvy Poradcem
se považuje, bude-li Poradce v prodlení se splněním termínů stanovených v jednotlivých
Objednávkách po dobu delší než 10 dnů.

4.7

Zadavatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí, že Poradce:
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 Smlouvy nebo při provádění Smlouvy; nebo

b)

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

c)

porušil povinnost mlčenlivosti dle této Smlouvy.

4.8

Poradce je povinen poskytovat Poradenství v souladu s touto Smlouvou, Objednávkami,
požadavky Zadavatele a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Jestliže
Poradce tyto povinnosti vyplývající ze Smlouvy a ostatních dokumentů či právních
předpisů poruší a nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté
mu Zadavatelem, má Zadavatel právo od této Smlouvy odstoupit.

4.9

Poradce je oprávněn odstoupit od této Smlouvy pro podstatné porušení Smlouvy
Zadavatelem. Za podstatné porušení povinností Zadavatele se považuje, bude-li
Zadavatel v prodlení s úhradou faktury o dobu delší než 30 pracovních dní.

4.10 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno v písemné formě a doručeno druhé Smluvní
straně. Odstoupením se závazek založený Smlouvou zrušuje od počátku a Smluvní
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strany se vypořádají podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku
o bezdůvodném obohacení. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem
doručení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.
Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku
z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody ani ujednání, které má vzhledem
ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy, tj. zejména
ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva. Obdobné platí i pro předčasné
ukončení Smlouvy jiným způsobem.
4.11 Kromě případů uvedených výše může být tato Smlouva ukončena i na základě písemné
dohody Smluvních stran.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
5.1

Poradce odpovídá za jakoukoliv újmu způsobenou Zadavateli porušením povinností
Poradce vyplývajících z této Smlouvy.

5.2

Zadavatel se dle potřeby zavazuje spolupracovat s Poradcem v rozsahu nutném
k plnění předmětu této Smlouvy.

5.3

Poradce bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a celého znění této
Smlouvy, včetně Celkové ceny.

5.4

Poradce se zavazuje v průběhu plnění Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Zadavatele v souvislosti
s plněním Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny zaměstnance
a spolupracovníky Poradce i po skončení trvání této Smlouvy.

5.5

Poradce se jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů a zavazuje k součinnosti při výkonu finanční kontroly
ve smyslu zákona o finanční kontrole. Poradce se dále zavazuje umožnit všem
oprávněným subjektům provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy,
a to po dobu určenou k jejich archivaci v souladu s příslušnými právními předpisy.
Poradce se zavazuje k poskytnutí veškeré součinnosti při plnění povinností vyplývajících
rovněž z Nařízení Komise (ES) č. 438/2001, a to i po ukončení Smlouvy.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6.1

Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí právním řádem České
republiky. Práva a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou,
se řídí Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

6.2

Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti
s touto Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran.
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6.3

V případě, že tyto spory nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání
a rozhodnutí příslušné obecné soudy České republiky.

6.4

Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění
neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží.

6.5

V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným,
neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem,
zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy
takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž byla Smlouva
uzavřena, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní
strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné
ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá
nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.

6.6

Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy
a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany
vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 Občanského zákoníku na svůj
smluvní vztah založený touto Smlouvou.

6.7

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Informačním systému Registr smluv (dále
jen „ISRS“) dle podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany bezvýhradně
souhlasí s uveřejnění Smlouvy v plném znění včetně Celkové ceny, hodinových sazeb
a veškerých metadat. Uveřejnění této Smlouvy v ISRS provede Zadavatel.

6.8

Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu.
Zadavatel obdrží 2 stejnopisy a Poradce 2 stejnopisy.

6.9

Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha č. 1 Pravidla publicity a propagace OPŽP
2014 – 2020.
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6.10 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou
a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím
obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

ZADAVATEL

PORADCE

V Praze, dne 10. 07. 2019

V Praze, dne 12. 07. 2019

Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí
Ing. Jan Kříž
náměstek pro řízení sekce fondů EU,
finančních a dobrovolných nástrojů

Ing. Vladislav Bízek, CSc.
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Příloha č. 1 – Pravidla publicity a propagace OPŽP 2014 – 2020
Závazné náležitosti dokumentu spolufinancovaného z Technické pomoci OPŽP
Na výsledné dokumenty (publikace, studie, letáky, brožury, inzeráty, pozvánky, CD/DVD,
apod.) bude umístěn na titulní straně banner s logem Ministerstva životního prostředí.
Grafický manuál povinné publicity pro OPŽP včetně všech log a bannerů (v barevné
a černobílé variantě) jsou ke stažení na internetových stránkách www.opzp.cz.
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