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Smlouva o poradenské činnosti 

 

 

Smluvní strany 

 

Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo životního prostředí 

  se sídlem: Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

za kterou jedná: Mgr. Richard Brabec, ministr 

  bankovní spojení: ČNB Praha 1 

  číslo účtu: 7628001/0710 

  IČO: 00164801 

  (dále jen „zadavatel“) 

 

 a 

 

Poskytovatel: PJK Consulting s.r.o. 

  se sídlem: Milánská 465, 109 00 Praha 10 – Horní Měcholupy 

zastoupená: Ing. Petrem Kalašem, jednatelem 

bankovní spojení: ČSOB 

číslo účtu: 248829808/0300 

zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 187217 

IČO: 24191485 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

 

Článek 1 

Předmět smlouvy 

1.1. Předmětem této smlouvy je poskytování odborného poradenství poskytovatelem 

pro potřeby zadavatele, a to zejména v níže uvedených oblastech: 

a) oblast související se zaměřením činností zadavatele a jeho resortních organizací 

včetně politik zadavatele, strategicko- koncepčních, operativních, procesních 

a organizačních aspektů, 

b) oblast odborného propojování zadavatele na vybrané resorty a externí organizace 

s přímými dopady na činnost zadavatele, 

c) zastupování zadavatele v Radě Zeleného Klimatického Fondu (GCF) ve funkci 

alternáta k norskému členství v Radě GCF, 

d) další oblasti odborné podpory zadavatele dle potřeby zadavatele a dle zadavatelem 

definovaných požadavků. 

1.2. Předmětem této smlouvy je dále závazek zadavatele zaplatit poskytovateli 

za poskytované poradenství cenu ve výši dle čl. 3 této smlouvy a způsobem 

dle čl. 4 této smlouvy. 

 

 

Článek 2 

Doba trvání smlouvy, místo a způsob plnění 

2.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2019, a vztahuje se na plnění 

poskytnuté poskytovatelem zadavateli již od 01. 01. 2019, přičemž smluvní strany 

tímto výslovně prohlašují a staví najisto ve smyslu ustanovení § 1903 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, že toto plnění bylo 

poskytováno na základě konkludentní dohody smluvních stran, a současně že bylo 
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zadavateli poskytnuto řádně a včas, a tedy že za toto plnění náleží poskytovateli 

poměrná část ceny za plnění dle čl. 3 smlouvy. 

2.2. Předmět plnění bude poskytovatelem plněn průběžně, a to formou ústních konzultací, 

tj. osobních, příp. telefonických, a formou vypracování písemné zprávy k výstupu 

plnění. V případě, že výstupem plnění bude písemná zpráva, předá poskytovatel tuto 

písemnou zprávu za uplynulý kalendářní měsíc zadavateli. Tato zpráva musí být 

zadavateli doručena nejpozději do 10. dne následujícího kalendářního měsíce, 

a to v listinné podobě a v jednom vyhotovení. 

2.3. Příslušné požadavky na konkrétní plnění dle článku 1 této smlouvy bude poskytovateli 

zadávat zadavatel, a to průběžně dle potřeb zadavatele. V případě, že zadavatel bude 

požadovat splnění v odlišném termínu, než je uveden v čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy, 

musí zadavatel požadovaný termín poskytovateli výslovně určit. 

2.4. Místem plnění je sídlo zadavatele uvedené v úvodu této smlouvy, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak. 

 

 

Článek 3 

Cena plnění 

3.1. Cena za plnění, jež je předmětem smlouvy, se stanoví dohodou a činí 

40 000 Kč (slovy: čtyřicettisíckorunčeských) za kalendářní měsíc. Tato cena odpovídá 

poskytování poradenství v rozsahu 80 hodin/kalendářní měsíc. Cenu lze v případě 

mimořádného jednorázového plnění na základě rozhodnutí zadavatele úměrně 

v daném měsíci navýšit. Poskytovatel není plátcem DPH. 

3.2. V případě vládního zásahu krácení finančních prostředků ze státního rozpočtu 

si zadavatel vyhrazuje právo dohodnout s poskytovatelem úpravu ceny uvedené v odst. 

3.1. tohoto článku a právo zúžit rozsah poskytovaného poradenství podle aktuální 

potřeby, a to i v závislosti na výši finančních prostředků přidělených ze státního 

rozpočtu. V případě snížení ceny stanovené dle této smlouvy bude mezi zadavatelem 

a poskytovatelem uzavřen dodatek k této smlouvě. 

3.3. V případě, že bude poskytovatel vyslán na jednání v souvislosti s plněním předmětu 

této smlouvy, a to jak v rámci České republiky, tak i do zahraničí, budou poskytovateli 

zadavatelem uhrazeny cestovní náklady v souladu s příslušnou směrnicí a zákonem 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník 

práce“), a s čl. 7 odst. 7.3. – 7.7. smlouvy. 

3.4. V případě, že poskytovatel v příslušném kalendářním měsíci nebude vykonávat 

žádnou činnost dle čl. 1 této smlouvy z důvodu, že zadavatel nezadá poskytovateli 

žádné úkoly a ani nebude vyslán na žádná jednání, příp. na straně poskytovatele budou 

překážky pro výkon činnosti, sjednaná cena za plnění dle tohoto článku poskytovateli 

nenáleží. 

 

 

Článek 4 

Platební podmínky  

4.1. Podkladem pro zaplacení ceny uvedené v čl. 3 této smlouvy je faktura za příslušný 

kalendářní měsíc, v němž bylo poradenství poskytováno, vystavená poskytovatelem 

nejpozději do 10. dne následujícího kalendářního měsíce, a to na základě vykázaného 

a poskytnutého poradenství. 



 Str. 3 z 5 

4.2. Faktura musí mít tyto náležitosti: 

- označení faktury a její číslo, 

- název, sídlo a IČO poskytovatele, 

- předmět smlouvy, 

- bankovní spojení a číslo účtu, 

- fakturovanou částku, 

- výkaz činnosti za zúčtované období, 

- evidenční číslo smlouvy z Centrální evidence smluv: 180257. 

4.3. Faktura vystavená poskytovatelem a schválená zadavatelem bude splatná do 14 dnů 

ode dne jejího doručení zadavateli. 

4.4. Zadavatel je oprávněn vrátit fakturu do data její splatnosti, pokud neobsahuje správné 

údaje a dohodnuté náležitosti nebo nebude zadavatelem schválena. V takovém případě 

se lhůta splatnosti zastavuje a ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury 

zadavateli začíná běžet nová lhůta splatnosti. 

4.5. Podmínky pro poskytnutí cestovních náhrad a stanovení jejich výše se řídí zákoníkem 

práce, příslušnou směrnicí a touto smlouvou. Náhrada bude poskytovateli proplacena 

zadavatelem, pokud nebude dohodnuto jinak, v hotovosti pokladnou zadavatele. 

 

 

Článek 5 

Odstoupení od smlouvy 

5.1. Zadavatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení této 

smlouvy, kdy za podstatné porušení smlouvy poskytovatelem se považuje nedodržení 

termínu plnění stanoveného poskytovateli podle čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy. 

5.2. Poskytovatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 

této smlouvy, kdy za podstatné porušení smlouvy zadavatelem se považuje nedodržení 

termínu úhrady ceny dle čl. 4 odst. 4.3. této smlouvy delší než 60 dnů. 

5.3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno v písemné formě. Smlouva zaniká dnem, 

kdy je odstoupení od smlouvy doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením 

od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 

smlouvy a smluvních ustanovení týkajících se volby práva. 

 

 

Článek 6 

Ukončení smlouvy 

6.1. Smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu ukončit písemnou výpovědí podanou 

i bez udání důvodu s tím, že výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet 

od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé 

smluvní straně. 

6.2. Tato smlouva může být ukončena také na základě vzájemné dohody smluvních stran 

ke dni stanovenému v dohodě, a to v písemné formě. 
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Článek 7 

Ostatní ustanovení 

7.1. Poskytovatel odpovídá za veškerou škodu způsobenou porušením této smlouvy, 

opomenutím nebo zásadně nekvalitním prováděním činností dle této smlouvy, 

a to v plné výši. 

7.2. Poskytovatel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním úplného znění smlouvy včetně 

dohodnuté ceny a relevantních metadat v Informačním systému Registr smluv (dále 

jen „ISRS“) v souladu se 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. 

7.3. Zadavatel poskytne poskytovateli cestovní náhrady dle zákoníku práce za předpokladu, 

že poskytovatel splní podmínky stanovené v zákoníku práce, v příslušné směrnici 

a v této smlouvě. 

7.4. Poskytovatel bude jednat dle pokynů zadavatele a využívat cestovní náhrady 

s maximální efektivností. 

7.5. Poskytovatel provede vyúčtování na formuláři, který obdrží od zadavatele současně 

s vybavením na cestu. Zároveň předá podrobnou zprávu o výsledku cesty zadavateli. 

7.6. Poskytovatel potvrzuje, že byl zadavatelem seznámen s obsahem příslušné směrnice 

a zavazuje se ji dodržovat. 

7.7. Zadavatel je povinen předat včas poskytovateli podklady a informace, jež jsou nutné 

k plnění předmětu smlouvy a je zároveň povinen poskytnout poskytovateli nezbytnou 

součinnost. 

 

 

Článek 8 

Závěrečná ustanovení 

8.1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva 

a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí 

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. 

8.2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny formou písemných 

dodatků s podpisy obou smluvních stran. Jakékoliv změny neprovedené písemnou 

formou jsou neplatné. 

8.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má hodnotu 

originálu. Zadavatel obdrží dva stejnopisy a poskytovatel jeden stejnopis. 

8.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 

a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v ISRS v souladu s příslušnými právními 

předpisy, přičemž toto uveřejnění provede zadavatel. 
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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 níže vlastnoručními podpisy. 

 

ZADAVATEL 

 

V Praze, dne 09. 01. 2019 

 

 

Mgr. Richard Brabec 

ministr 

Česká republika – Ministerstvo životního 

prostředí 

POSKYTOVATEL 

 

V Praze, dne 09. 01. 2019 

 

 

Ing. Petr Kalaš 

jednatel 

PJK Consulting s.r.o. 

 

 


