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Smlouva o poskytování poradenských služeb 

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi  

 

společností Deloitte Advisory s.r.o. 

se sídlem Italská 2581/67, Praha 2, 120 00, Česká republika, 

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložce 113225, 

 

zastoupenou Milanem Kulhánkem, na základě plné moci 

 

IČO: 27582167, DIČ: CZ27582167 

bankovní spojení:  

 

(dále jen „Deloitte“) 

 

a  

 

společností Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

se sídlem Žatecká 110/2, Praha 1, 110 00, Česká republika 

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložce 113225, 

 

zastoupenou   Ing. Pavlem Válkem, MBA, předsedou představenstva 

        Mgr. Martinem Velíkem, místopředsedou představenstva 

IČO: 25656112, DIČ: CZ 25656112 

bankovní spojení:  (dále jen „Klient“) 

 

Na Deloitte a Klienta je dále odkazováno jednotlivě jako na „smluvní stranu“, případně 

dohromady jako na „smluvní strany“.  

Obě smluvní strany se dohodly, že budou vázány následujícím zněním této Smlouvy o poskytování 

poradenských služeb, která je definována v Obchodních podmínkách jako Smluvní dopis (dále jen 

„Smluvní dopis“).  

1 Úvodní ustanovení  

1.1 Účelem tohoto Smluvního dopisu je stanovit podmínky a pravidla pro poskytování odborných 

služeb v oblasti podnikového poradenství (dále jen „Služby“) společností Deloitte Klientovi.  

1.2 Služby budou poskytovány v souladu s tímto Smluvním dopisem, jeho přílohami, včetně 

Přílohy č. 3 Obchodní podmínky Deloitte CE (dále jen „Obchodní podmínky“), přičemž 

všechny přílohy tvoří nedílnou součást Smluvního dopisu.  

1.3 Rozsah Služeb je podrobněji vymezen v Příloze č. 1 tohoto Smluvního dopisu.  
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1.4 Smluvní dopis včetně příloh je podle tohoto Smluvního dopisu označován jako „Smlouva“. 

Termíny nedefinované v tomto Smluvním dopise mají význam specifikovaný v Obchodních 

podmínkách. V případě rozporu mezi tímto Smluvním dopisem a jeho přílohami mají Smluvní 

dopis a Přílohy č. 1 a 2 v příslušném rozsahu přednost před Obchodními podmínkami.  

2 Předmět Smlouvy  

2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Deloitte poskytovat Služby, jejichž rozsah je vymezen v 

Příloze č. 1, a tomu odpovídající závazek Klienta uhradit za tyto Služby odměnu způsobem v 

této Smlouvě dále stanoveným.  

2.2 Dohodnou-li se Klient a Deloitte na dalších službách neuvedených v Příloze č. 1, tyto služby 

(včetně jejich očekávaného rozsahu, náplně a obchodních podmínek Deloitte) budou 

smluvními stranami specifikovány a dohodnuty v dalších samostatných dodatcích k této 

Smlouvě.  

3 Cena za Služby a platební podmínky  

3.1 Klient se zavazuje platit Deloitte za plnění provedená na základě této Smlouvy cenu uvedenou 

v Příloze č. 2 (dále jen „Cena za Služby“).  

3.2 Klient výslovně souhlasí s možností elektronické formy fakturace za podmínek stanovených 

touto Smlouvou a platnými právními předpisy. Faktura společnosti Deloitte bude považována 

za doručenou okamžikem zaslání na e-mailovou adresu určenou Klientem pro zasílání faktur. 

Klient je povinen společnost Deloitte neprodleně informovat o jakékoliv změně e-mailové 

adresy pro zasílání faktur a zajistit řádnou funkčnost jím uvedené e-mailové adresy po dobu 

trvání této Smlouvy. Jestliže bude z okolností zřejmé, že fakturu nelze doručit na e-mailovou 

adresu určenou Klientem pro zasílání faktur, např. se zpráva vrátí jako nedoručitelná, bude 

neprodleně na adresu sídla Klienta zaslána faktura v papírové podobě, přičemž však faktura 

bude splatná v termínu, jakoby byla úspěšně doručena Klientovi prostřednictvím emailu. 

Pro účely elektronické fakturace se stanovuje níže uvedená emailová adresa pro zasílání 

faktur: 

 E-mail:  

3.3 Deloitte se zavazuje, že: 

 bankovní účet jím určený k úhradě plnění podle této smlouvy je účtem zveřejněným ve 

smyslu ust. §96 odst. 2 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), 

 neprodleně písemně oznámí Klientovi své označení za nespolehlivého plátce ve smyslu 
ust. §106a zákona o DPH, 

 neprodleně písemně oznámí Klientovi svou insolvenci nebo hrozbu jejího vzniku. 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že Klient je v případě vzniku ručení podle §109 zákona o DPH 
oprávněn bez souhlasu Deloitte postupovat podle §109a zákona o DPH s tím, že v rozsahu 

zaplacení DPH na příslušný účet správce daně ze strany Klienta se závazek Klienta vůči 
Deloitte považuje za splněný, pakliže Klient doručí Deloitte písemnou informaci o takovém 
postupu Klienta. 

 

4 Trvání Smlouvy  

4.1 Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do okamžiku řádného splnění všech povinností 

vyplývajících z této Smlouvy oběma smluvními stranami, tj. do poskytnutí Služeb dle časového 

harmonogramu uvedeného v Příloze č. 1 a do úplného uhrazení veškerých odměn 

definovaných v této Smlouvě ze strany Klienta. Ujednání 11 (a) Obchodních podmínek tímto 

není dotčeno. 
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4.2 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve 

znění pozdějších předpisů. 

5 Oznámení  

5.1 Adresy, telefonní čísla, faxová čísla a e-maily smluvních stran pro účely této Smlouvy budou 

následující: 

Deloitte: Adresa uvedená na titulní straně Smlouvy 

Tel.: e-mail:  

Klient: Adresa uvedené na titulní straně Smlouvy  

Tel.:  

e- mail:  

6 Všeobecné podmínky  

6.1 Obchodní podmínky tvořící Přílohu č. 3 představují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 

občanského zákoníku nedílnou součást tohoto Smluvního dopisu. 

7 Registr smluv 

7.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění 

prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o registru smluv. 

Zveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Klient. 

7.2 Uveřejněním prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového 

obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru smluv. 

Zveřejnění podléhají tato metadata: identifikace smluvních stran, vymezení předmětu 

smlouvy, cena (případně hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit), datum uzavření smlouvy. 

7.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že informace obsažené v části smlouvy určené ke 

zveřejnění v registru smluv včetně metadat neobsahují informace, které nelze poskytnout 

podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a nejsou smluvními stranami 

označeny za obchodní tajemství. 

8 Závěrečná ujednání  

8.1 Obě smluvní strany se seznámily s obsahem této Smlouvy a souhlasí, že budou vázány jejími 

ujednáními.  

8.2 Veškeré změny nebo dodatky ke Smlouvě musejí být provedeny písemně. Jakékoliv změny 

návrhu Smlouvy nebo návrhu dodatku Smlouvy budou Smluvní strany považovat za nový 

návrh Smlouvy nebo nový návrh dodatku Smlouvy. Smluvní strany použití § 1740 odst. 3, 

občanského zákoníku, vylučují. Klient bere v potaz a souhlasí s článkem 6 Obchodních 

podmínek omezujícím odpovědnost za škodu. Strany se dohodly, že se obchodní zvyklosti ve 

smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku při výkladu této Smlouvy nepoužijí. 

8.3 Tato Smlouva bude vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní 

strana obdrží jeden stejnopis včetně příloh, které tvoří nedílnou součást Smlouvy.  

8.4 Smluvní strany prohlašují, že text této Smlouvy vzájemně projednaly a že ve věci jejího 

obsahu i znění dosáhly úplné shody. Na důkaz toho, že text Smlouvy zcela odpovídá vůli 

smluvních stran a že nebyl podepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, smluvní 

strany připojují své podpisy.  
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V Praze  dne: 12.7.2019 V Praze dne: 12.7.2019  

 

 

Deloitte Advisory s.r.o. Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

 

Milan Kulhanek  Ing. Pavel Válek MBA 

partner předseda představenstva 

 

 

 

 Mgr. Martin Velík 

 místopředseda představenstva 

 



 

Příloha č. 1 

Rozsah Služeb 

Služby budou zahrnovat Zpracování procesní analýzy pro dodavatele DMS. 

Po úspěšném poskytnutí Služeb společnost Deloitte poskytne Klientovi:  

Fáze 1: Procesní analýza a tvorba procesního modelu 

1. Procesní strom a procesní mapy s vazbou na oběh dokumentů 

2. RACI matice pro schvalovací procesy 

3. Seznam příležitostí ke zlepšení procesů 

Fáze 2: Návrh změn procesů a posouzení jejich vlivu na organizaci 

4. Návrh způsobu zavedení vybraných příležitostí ke zlepšení a způsobu sledování a 

vyhodnocování postupu zavádění, reporting pro vedení 

5. Seznam funkčních a nefunkčních požadavků na nový DMS system 

6. Podklady pro výběrové řízení 

Fáze 3: Předvýběr vhodného DMS systému 

7. Rešerše DMS systémů na českém trhu 

8. Analýza finanční náročnosti pořízení a provozu vybraných DMS systémů a zhodnocení 

přínosů pro implementaci v PVS 

(dále jen “Výstup”) 

Výstupy společnosti Deloitte budou odevzdány vedoucímu projektu ve třech (3) písemných 

vyhotovených a v jedné (1) elektronické verzi s využitím nástrojů aplikací MS Office.  

Pro úspěšné poskytnutí Služeb je Klient povinen předložit společnosti Deloitte následující informace 

a/nebo dokumenty  

1. Interní směrnice PVS 

  



 

Příloha č. 2 

Cena za Služby a platební podmínky 

Cena za Služby je dohodnuta jako pevná částka ve výši 1 209 330 Kč bez DPH. Nastanou-li 

nepředvídatelné okolnosti, jejichž důsledkem bude nutné Cenu za Služby navýšit, smluvní strany 

tímto prohlašují a potvrzují, že budou o takovém navýšení v dobré víře jednat. 

Cena za Služby 

Fáze projektu Man day Cena bez DPH Cena s DPH 

1. Procesní analýza a tvorba procesního modelu 69 515 085 Kč 623 253 Kč 

2. Návrh změn procesů a posouzení jejich vlivu na 
organizaci 

35 261 275 Kč 316 143 Kč 

3. Předvýběr vhodného DMS systému 58 432 970 Kč 523 894 Kč 

Cena celkem 162 1 209 330 Kč 1 463 290 Kč 

 

Náklady 

Cena za Služby zahrnuje veškeré náklady spojené s poskytováním Služeb (čl. 3 písm. c) 

Obchodních podmínek se tedy nepoužije).  

Platební kalendář  

Faktura bude vystavena po dokončení prací a po odevzdání Výstupů Deloitte.  



 

 


