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Prováděcí smlouva č. 24

k Rámcové smlouvč na zajištění právních sluŽeb pro Ministerstvo vnitra
České republiky v projektech lOP a OPLZZ

a v oblasti informačních a komunikačních technologií

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Zastoupená Mgr. Terezou Špačkovou, vedoucí kanceláře náměstka ministra vnitra pro
řízení sekce inforinačních a komunikačních technologií

Kontaktní adresa:

IČO:

DIČ,

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4

00007064

CZ00007064

(dále jen ,Mv" na straně jedné)

a

""1,

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s. r. o.

Se sídlem: Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Zastoupená:

IČO:

DIČ,

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

JUDr. Martinem Janouškem, advokátem a jednatelem

284 68 414

CZ28468414

(dále jen ,,Poradce" na straně druhé)

(MV a Poradce společně dále jen ,,Smluvní strany")

L.



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen ,,Prováděcí smlouva") k Rámcové smlouvě na zajištění

právních služeb pro Ministerstvo vnitra České republiky v projektech lOP a OPLZZ a v oblasti

informačních a komunikačních technologií ze dne 30. 4. 2014 č.j.: MV-33580-126NZ-2012 (dále jen

,,Rámcová smlouva") dle zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

předpisů a v souladu s ustanovením § 269 odst. 2 a příslušnými ustanoveními zákona Č. 5 13/1991 Sb.,

obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce pod názvem ,,Rámcová smlouva na

zajištění právních služeb pro Ministerstvo vnitra České republiky v projektech lOP a OPLZZ

a v oblasti informačních a komunikačních technologií" uveřejněné v Informačním systému veřejných

zakázek pod evidenčním číslem 212592.

PREAMBULE

(A) Dne 30. 4. 2014 uzavřelo MV s Poradcem Rámcovou smlouvu, na základě které se Poradce

zavázal poskytovat MV služby vymezené v Rámcové smlouvě.

(B) S ohledem na skutečnost, že nabídka Poradce byla v rámci minitendru vedeného dle článku ll.

Rámcové smlouvy vyhodnocena jako nejvýhodnější a za účelem sjednání dohody o rozsahu

konkrétního plnění, uzavírají Smluvní strany, v souladu s Rámcovou smlouvou, tuto Prováděcí

smlouvu.

(C) Smluvní strany se dohodly, že pojmy uvedené v této Prováděcí smlouvě velkými písmeny mají

stejný význam jako tytéž pojmy uvedené v Rámcové smlouvě, není-li dále v této Prováděcí

smlouvě stanoveno jinak. Smluvní strany se dále dohodly, že otázky neupravené v této Prováděcí

smlouvě se řídí Rámcovou smlouvou.

Článek I.

PŘEDMĚT PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

l. Poradce se touto Prováděcí smlouvou, v souladu s Rámcovou smlouvou, zavazuje poskytovat

právní služby v maximálním poČtu 900 hodin právních služeb. Čerpáno bude dle skutečně

poskytnutého rozsahu právních služeb v souladu s Rámcovou smlouvou, přičemž nemusí být

vyčerpán celý časový rámec. Maximální počet hodin právních služeb dle tohoto odstavce nesmí

být překročen.

2. Předmětem této Prováděcí smlouvy je poskytování poradenských služeb souvisejících

s implementací Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července
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2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na

vnitřním trhu a o zrušeni směrnice 1999/93/ES (nařízení eIDAS).

Zadavatel požaduje provedeni komplexní analýzy právních předpisů České republiky

se zaměřením na ty předpisy, které upravují správní činnosti, působnost a výkon státní správy

směrem k fýzickým a právnickým osobám. Zadavatel požaduje analýzu (i) právních předpisů

se zaměřením na předpisy upravující výkon státní správy ministerstvy, (ii) právních předpisů

se zaměřením na předpisy upravující ostatní orgány ústřední státní správy a (iii) právních předpisů

se zaměřením na předpisy upravující přenesenou působnost státní správy na samosprávní celky.

Výstupem bude komplexní právní analýza obsahující zejména seznam právních předpisů

s určením konkrétních ustanovení týkajících se podání a průběhu správních řízení. Právní analýza

bude dále obsahovat stanovisko, které právní předpisy významným způsobem komplikují možnost

úplného elektronického podání, případně další relevantní informace a upozornění vztahující se

k předmětu plnění této veřejné zakázky.

Analýza bude provedena dle potřeb zadavatele, v případě ČI. l odst. 2 písm. (i) Prováděcí smlouvy

však nejpozději do 31. 8. 2016 a v případě ČI. I odst. 2 písm. (ii) a (iii) Prováděcí smlouvy

nejpozději do 15. 9. 2016.

3. MV se zavazuje zaplatit Poradci cenu poskytnutého plnění, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným dále v této Prováděcí smlouvě.

4. Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem součinnost nezbytnou k řádnému splnění jejich

povinností dle této Prováděcí smlouvy.

Článek II. -

CENA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

l. Cena bude hrazena na základě počtu hodin skutečně odpracovaných při poskytování právních

služeb Poradcem, přičemž Odměna za jednu (l) hodinu služeb je 890,- (slovy: Osm set devadesát

korun českých) bez DPH, samostatně příslušná sazba DPH 186,90 Kč, tj. 1.076,90 Kč (slovy:

Jeden tisíc sedmdesát šest korun českých devadesát haléřů) včetně DPH.

2. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za Poradcem poskytnuté služby dle této Prováděcí

smlouvy nepřekročí 801.000,- KČ (slovy: Osm set jedna tisíc korun českých) bez dph, tj.

969.210,- KČ (slovy: Devět set šedesát devět tisíc dvě stě deset korun českých) včetně DPH.
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3. Ostatní podmínky vztahující se k platbě ceny za plnění poskytnuté Poradcem dle této Prováděcí

smlouvy, jakož i lhůta splatnosti, jsou uvedeny v Rámcové smlouvě.

Článek III.

MÍSTO A DOBA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

l. Místem poskytování právních služeb Poradce dle této Prováděcí smlouvy jsou pracoviště Poradce

a kontaktní adresa MV.

2. Právni služby budou poskytovány ode dne uzavření Prováděcí smlouvy do 15. 9. 2016.

Článek IV.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

l. Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou smlouvu a Rámcovou smlouvou

se řídí, tj. práva, povinnosti či skutečnosti neupravené v této Prováděcí smlouvě se řídí

ustanoveními Rámcové smlouvy.

2. V případě, že ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení

obsaženého v Rámcové smlouvě, má ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě přednost před

ustanovením obsaženým v Rámcové smlouvě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného v této

Prováděcí smlouvě.

3. Jestliže se ukáže jakékoliv ustanovení této Prováděcí smlouvy jako neplatné, nevymahatelné nebo

neúčinné, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost nebo neúčinnQst ostatních ustanovení této

Prováděcí smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit do 30 pracovních dnů od doručení výzvy

jedné Smluvní strany druhé Smluvní straně neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení

ustanovením platným, účinným a vymahatelným se stejným nebo obdobným obchodním

a právním smyslem, případně uzavřít smlouvu novou.

4. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

5. Tato Prováděcí smlouva je vyhotovena v pěti (S) stejnopisech, z nichž každý bude považován

za prvopis. MV obdrží tři (3) stejnopisy a Poradce obdrží dva (2) stejnopisy této Prováděcí

smlouvy.
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6. Na důkaz toho, že SInluvní strany s obsahem této Prováděcí smlouvy souhlasí, rozumí ji

a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Prováděcí smlouva byla

uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně.

Česká republika — Ministerstvo vnitra

V P,aze dne O 5 "08" 2016

vedoucí kanceláře náměstka ministra
vnitra pro řízení sekce informačních a
komunikačních technologií

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s. r. o.

V Praze dne 4.8.2016
Š'bnµaci 1%,

advokát a jednatel společnosti


