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Smlouva o doplňkových službách odborného poradenství v průběhu zadávacího 
řízení k veřejné zakázce „Vytvoření, podpora a rozvoj nového Informačního 

systému majetku státu“ 
 

ÚZSVM č. 197/2019 
 
 
 
Smluvní strany: 
 
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
se sídlem Praha 2 - Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, PSČ 128 00 
za kterou právně jedná: Ing. et Ing. Helena Ulrychová, ředitelka odboru Projektového řízení a 
centrálních aplikací 
IČO: 69797111 
DIČ: není plátcem DPH 
ID datové schránky: 96vaa2e 
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
(dále jako „Objednatel“) 
 
a  
 
Deloitte Advisory s. r. o. 
se sídlem Praha 2 – Vinohrady, Italská 2581/67, PSČ 120 00 
za kterou právně jedná: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
IČO: 27582167 
DIČ: CZ27582167 
ID datové schránky: vycyfxb 
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
(dále jako „Poskytovatel“) 
 
 

uzavírají v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tuto Smlouvu o poskytnutí odborného 

poradenství v průběhu zadávacího řízení k veřejné zakázce „Vytvoření, podpora a rozvoj nového 
Informačního systému majetku státu“ (dále jen „Smlouva“) 

 
 

 
Čl. I. – ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
1.1 Objednatel prohlašuje, že: 

1.1.1 je organizační složkou státu a samostatná účetní jednotka a jeho působnost a zásady 
činnosti jsou stanoveny zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů; a 

1.1.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je oprávněn Smlouvu 
uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.  
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1.2 Poskytovatel prohlašuje, že: 

1.2.1 je podnikající právnickou osobou existující podle českého právního řádu; a 

1.2.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je oprávněn Smlouvu 
uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;  

1.2.3 je odborně způsobilý ke splnění všech jeho závazků obsažených ve Smlouvě; 

1.2.4 na jeho majetek není vedeno žádné insolvenční řízení, exekuční řízení, resp. proti němu 
není vedeno řízení o odpůrčí žalobě, které by Poskytovateli znemožňovalo plnit závazky 
sjednané ve Smlouvě; 

1.2.5 vůči němu není vedeno řízení ve věci autorskoprávních nároků, které by Poskytovateli 
znemožňovalo plnit závazky sjednané ve Smlouvě, ani není zde dán jakýkoliv konflikt 
(střet) zájmů Poskytovatele (popřípadě jeho smluvních partnerů – klientů), který by 
Poskytovateli znemožňoval plnit závazky ujednané ve Smlouvě (a to ani jenom z titulu 
zákonných, či smluvně převzatých závazků mlčenlivosti); 

1.2.6 nemá daňové nedoplatky a nedoplatky na sociálních odvodech, které by bránily plnit 
závazky obsažené ve Smlouvě; 

1.2.7 Poskytovatel sjednáním Smlouvy, či plněním povinností obsažených ve Smlouvě 
nenarušuje pravidla na ochranu hospodářské soutěže; 

1.2.8 má zkušenosti v oblasti zadávacích řízení a v oblasti práva informačních systémů. 

 
1.3 Účelem Smlouvy je poskytnutí odborného poradenství v otázkách věcně technických 

v průběhu zadávacího řízení k veřejné zakázce „Vytvoření, podpora a rozvoj nového 
Informačního systému majetku státu“ (dále jen „Veřejná zakázka“), a to v rozsahu, který 
nepokrývá Dohoda o částečném postoupení smlouvy uzavřená k téže Veřejné zakázce mezi 
Státní pokladnou Centrem sdílených služeb, s. p. (postupitelem), Poskytovatelem (postoupená 
strana) a Objednatelem (postupník), evidovaná u postupitele pod č. 55/2019/UPRO.  

 
1.4 Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě budou mít význam, jenž je jim 

ve Smlouvě, včetně jejích příloh a dodatků, připisován. 
 
1.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že žádnému ujednání obsaženému ve Smlouvě, včetně 

jejích příloh a dodatků, nelze připisovat význam spočívající ve zrušení či zániku nároků, které 
Smluvní strany vůči sobě přímo či nepřímo mají na základě dřívějších smluv uzavřených mezi 
Smluvními stranami navzájem, či v souvislosti se smlouvami, které mají Smluvní strany 
uzavřeny s totožným subjektem. 

 
 

Čl. II. – PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby spočívající v poskytování věcně 

technického poradenství ve vztahu k Veřejné zakázce v rozsahu technických podmínek 
stanovených v souladu s ust. § 37 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) ve spojení s ust. § 89 a 
násl. ZZVZ, a to zejména v následujícím rozsahu: 

 
a) posouzení podmínek účasti dodavatelů; 
b) objasnění nabídek; 
c) zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny; 
d) vyjádření zadavatele a jiná podání v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele před Úřadem 

pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) dle ZZVZ, případně před 
příslušným správním soudem ve smyslu zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve 
znění pozdějších předpisů; 

e) účast na jednání hodnotící komise k Veřejné zakázce, případně na jednáních 
souvisejících se službami uvedenými shora, bude-li Objednatelem vyžádána. 
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2.2 Objednatel závazek přijímá a naproti tomu se zavazuje uhradit sjednanou cenu dle Čl. IV. 

této Smlouvy. 
 

 
Čl. III. – DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ 

 
3.1 Poskytovatel se zavazuje závazky ve smyslu Čl. II. této Smlouvy plnit podle stavu Veřejné 

zakázky (průběhu zadávacího řízení, řízení před ÚOHS, případně před příslušným správním 
soudem) bezodkladně a vždy v termínech, o nichž bude vyrozuměn, či pokynem Objednatele 
vyzván, případně v termínech stanovených Smlouvou. 

 
3.2 Místem plnění je sídlo Objednatele: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, pokud se 

Smluvní strany nedohodnou jinak. Předání výstupů (podle Čl. II. této Smlouvy, za současného 
použití Čl. VII. této Smlouvy) bude v sídle Objednatele, jakož i případné konzultace k průběhu 
plnění a další činnosti vyžádané Poskytovatelem v rámci součinnosti. 

 
 

Čl. IV. – CENA 
 
4.1 Objednatel se zavazuje za řádně a včas splněný předmět Smlouvy zaplatit Poskytovateli 

cenu ve výši 97 500,- Kč (slovy: devadesát sedm tisíc pět set korun českých) bez DPH, tj. 117 
975,- Kč (slovy: sto sedmnáct tisíc devět set sedmdesát pět) vč. DPH. 

 
4.2 Cena zahrnuje veškeré náklady a odměnu za poskytnutí práv k užití autorských děl vzniklých 

při plnění této Smlouvy (licence dle Čl. IX. této Smlouvy). 
 
4.3 Navýšení ceny je možné pouze v případě, že se konečná cena včetně DPH změní v důsledku 

zákonné změny sazby DPH. 
 
 

Čl. V. – UJEDNÁNÍ O PLATEBNÍCH PODMÍNKÁCH 
 
5.1 Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu na část ceny ve výši 25 000,- Kč (slovy: dvacet pět 

tisíc korun českých) bez DPH, tj. 30 250,- Kč (slovy: třicet tisíc dvě stě padesát korun českých) 
včetně DPH podle Čl. IV. této Smlouvy nejdříve v okamžiku rozhodnutí Objednatele o výběru 
dodavatele a jeho oznámení ve smyslu ust. § 123 ZZVZ, případně v okamžiku, kdy bude 
Objednatelem příslušné zadávací řízení s konečnou platností zrušeno, podle toho, která 
z okolností nastane dříve.  

 
5.2 Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu na zbývající část ceny ve výši 72 500,- Kč (slovy: 

sedmdesát dva tisíc pět set korun českých) bez DPH, tj. 87 725,- Kč (slovy: osmdesát sedm 
tisíc sedm set dvacet pět korun českých) včetně DPH podle Čl. IV. této Smlouvy až po řádném 
dokončení celého předmětu této Smlouvy (tj. včetně závazků ve smyslu bodu 2.1 této 
Smlouvy). 

 
5.3 Veškeré platby budou prováděny výlučně na základě vystavené faktury, kterou se 

Poskytovatel zavazuje doručit Objednateli prostřednictvím datové schránky Objednatele. 
Faktura musí mít náležitosti účetního a daňového dokladu a musí obsahovat zejména 
náležitosti stanovené v ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, a v ust. § 435 Občanského zákoníku, dále číslo bankovního účtu, na 
který má být platba provedena; jinak je Objednatel oprávněn vrátit Poskytovateli fakturu k 
opravě či doplnění, přičemž do doručení opravené faktury neběží lhůta splatnosti. Splatnost 
faktur je 30 dní ode dne doručení faktury Objednateli. 

 
5.4 Objednatel neposkytuje zálohy. 
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Čl. VI. – PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

 
6.1 Poskytovatel se zavazuje: 

6.1.1 poskytovat řádně a včas plnění podle Smlouvy bez faktických a právních vad; 

6.1.2 postupovat při plnění předmětu Smlouvy s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí 
a schopností a sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele; 

6.1.3 upozorňovat Objednatele včas na všechna hrozící rizika, vady či výpadky svého plnění 
a navrhovat jejich eliminaci, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které 
jsou pro plnění Smlouvy nezbytné; 

6.1.4 neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které mu brání v plnění 
předmětu Smlouvy a výkonu dalších činností souvisejících s plněním předmětu 
Smlouvy a které nezpůsobil vlastním zaviněním. 

 

6.2 Objednatel se zavazuje: 

6.2.1 poskytovat Poskytovateli úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému 
plnění závazků Poskytovatele dle Smlouvy;  

6.2.2 zajistit součinnost dle Smlouvy potřebnou k tomu, aby jednotlivé části předmětu plnění 
Smlouvy v rozsahu stanoveném Smlouvou byly realizovány co nejdříve, nejpozději 
však v termínech stanovených podle Smlouvy, zejména zajistit nezbytnou spolupráci a 
součinnost pracovníků Objednatele po celou dobu realizace předmětu Smlouvy. 

 
 

Čl. VII. – PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ 
 
7.1 Objednatel se zavazuje plnění podle předmětu této Smlouvy, které budou bez vad, převzít 

a podepsat akceptační protokol, jehož vzor tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen 
„Akceptační protokol“), a to za níže uvedených podmínek akceptačního řízení:  

7.1.1 Akceptační řízení I. se bude týkat služeb poskytnutých v rámci plnění předmětu 
smlouvy do okamžiku rozhodnutí Objednatele o výběru dodavatele a jeho oznámení ve 
smyslu ust. § 123 ZZVZ, případně v okamžiku, kdy bude Objednatelem příslušné 
zadávací řízení s konečnou platností zrušeno ve smyslu bodu 5.1 této Smlouvy.  

7.1.2 Akceptační řízení II. se bude týkat až řádného dokončení celého předmětu této 
Smlouvy (tj. včetně závazků ve smyslu bodu 2.1 této Smlouvy) ve smyslu bodu 5.2 této 
Smlouvy. 

7.1.3 Pokud je součástí plnění či jeho části realizovaného Poskytovatelem dle Smlouvy 
příslušná dokumentace, která bude součástí vzájemně dohodnutých výstupů v rámci 
jakékoli části plnění dle Smlouvy, pak taková dokumentace bude nejprve předložena 
Objednateli ve formě návrhu k posouzení. 

7.1.4 Objednatel je oprávněn ve lhůtě 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od doručení příslušného 
návrhu písemně předložit Poskytovateli své připomínky k návrhu. V takovém případě 
Poskytovatel ve lhůtě 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od doručení upraví příslušný návrh 
v souladu s připomínkami Objednatele (zejména pokud nesplňuje požadavky na něj 
stanovené Objednatelem ve Smlouvě) a předá Objednateli konečnou verzi dokumentů. 
Dokumenty se považují za převzaté doručením jejich konečné verze Objednateli. Obě 
Smluvní strany si vyhrazují právo stanovit delší lhůtu podle tohoto odstavce v případě 
obsahově rozsáhlejších podkladů nebo v případě podkladů vyžadujících komplexnější 
vyhodnocení. 
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7.1.5 V případě, že Objednatel své připomínky k předloženým výstupům a dokumentům, 
včetně popisu zjištěných vad/nedostatků, nesdělí Poskytovateli ve lhůtě dle bodu 7.1.4 
Smlouvy, má se za to, že s předloženým výstupem či dokumentem souhlasí.  

7.1.6 Výsledkem akceptačního řízení mohou být dva stavy: 

7.1.6.1 Akceptováno. V případě, že Objednatel v průběhu akceptačního řízení 
nenalezne v předaném plnění dle Smlouvy žádné vady ani nedodělky, uvede 
Objednatel do Akceptačního protokolu, že předané plnění bylo akceptováno, 
a Akceptační protokol potvrdí svým podpisem. Také v případě, že Objednatel 
nesdělí své připomínky včetně popisu zjištěných vad/nedostatků dle bodu 
7.1.4 Smlouvy ve lhůtě dle bodu 7.1.4 Smlouvy, má se za to, že Objednatel s 
předloženým výstupem či dokumentem souhlasí, a v takém případě bude 
zaznamenán do Akceptačního protokolu výsledek „Akceptováno“; 

7.1.6.2 Neakceptováno. V případě, že budou v průběhu akceptačního řízení 
v předaném plnění dle Smlouvy shledány Objednatelem vady a nedodělky, 
není předané plnění akceptováno a není rovněž považováno za poskytnuté v 
souladu se Smlouvou. V Akceptačním protokolu bude Objednatelem uvedeno, 
že předané plnění nebylo akceptováno, včetně popisu zjištěných 
vad/nedostatků a Objednatel následně doručí Akceptační protokol 
Poskytovateli, který napraví tyto vady/nedostatky v přiměřené lhůtě a předloží 
plnění k nové akceptaci. Tento proces se bude opakovat za dodržení lhůt 
stanovených v bodě 7.1.4 Smlouvy, dokud nebude možné v Akceptačním 
protokolu zaznamenat výsledek „Akceptováno“. 

 
 

Čl. VIII. – OCHRANA A BEZPEČNOST INFORMACÍ 
 
8.1 Smluvní strany prohlašují, že za obchodní tajemství považují skutečnosti a informace 

vymezené v § 504 Občanského zákoníku. Pokud některá ze smluvních stran vyhodnotí, že 
některou ze skutečností a informací považuje za obchodní tajemství, oznámí to v předstihu 
druhé Smluvní straně tak, aby druhá Smluvní strana mohla přijmout související opatření k 
ochraně obchodního tajemství, popř. aby přijala opatření k vyloučení obchodního tajemství.  

 
8.2 Obě Smluvní strany se zavazují, že zachovají jako neveřejné veškeré informace a zprávy 

týkající se vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí Smluvních stran, pokud by jejich 
zveřejnění mohlo poškodit druhou stranu.    

 
8.3 Všechny výstupy zhotovené Poskytovatelem této Smlouvy musí být poskytnuty Objednateli 

bez jakéhokoliv omezení s jejich nakládáním či úpravami apod. a musí být poskytnuty bez 
omezení jejich uveřejnění či poskytnutí třetí straně. Výjimkou budou výstupy (resp. pouze 
jejich části) podřazené pod pojem obchodního tajemství ve smyslu odst. 8.1 Smlouvy. 

 
8.4 Smluvní strany se zavazují, že o povinnosti utajovat neveřejné informace poučí své 

zaměstnance a případné své poddodavatele, kterým budou neveřejné informace 
zpřístupněny. 

 
8.5 Ochrana neveřejných informací se nevztahuje zejména na případy, kdy: 

8.5.1 Smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost 
způsobila sama Smluvní strana; 

8.5.2 Smluvní strana prokáže, že měla tuto informaci k dispozici ještě před datem 
zpřístupnění druhou stranou a že ji nenabyla v rozporu se zákonem; 

8.5.3 Smluvní strana obdrží od zpřístupňující strany písemný souhlas zpřístupňovat danou 
informaci; 
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8.5.4 je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím 
příslušného orgánu státní správy či samosprávy; 

8.5.5 auditor provádí u některé ze Smluvních stran audit na základě oprávnění vyplývajícího 
z příslušných právních předpisů; 

8.5.6 Smluvní strana zpřístupní informace právnímu poradci Objednatele ve smyslu bodu 
11.8 této Smlouvy. 

 
8.6 V případě, že se kterákoli Smluvní strana hodnověrným způsobem dozví, popř. bude mít 

odůvodněné podezření, že došlo k zpřístupnění neveřejných informací neoprávněné osobě, 
je povinna o tom informovat druhou Smluvní stranu. 

 
8.7 Závazek mlčenlivosti není časově omezen. Povinnost zachovávat mlčenlivost dle tohoto 

článku trvá po naplnění této Smlouvy. 
 
 

Čl. IX. – LICENCE 
 
9.1 Právo k užití díla nebo jeho částí dle této Smlouvy vznikne Objednateli podle podmínek 

stanovených touto Smlouvou okamžikem převzetí díla nebo části díla dle této Smlouvy. 
Cena (odměna) za poskytnutí práv k užití díla nebo jeho částí je zahrnuta v ceně za plnění 
Poskytovatele podle Čl. IV. této Smlouvy. 

 
9.2 Právo užívat dílo či jeho část se Objednateli poskytuje jako nevýhradní, časově neomezené. 

Ve smyslu ustanovení § 2376 Občanského zákoníku licence podle tohoto článku není 
omezena na jednotlivé způsoby užití díla; způsoby užití díla nejsou omezeny rozsahem, tj. 
nejsou omezeny zejména co do množství, místa nebo času. Má se za to, že licence je 
poskytnuta k takovým způsobům užití a v takovém rozsahu, jak to je nutné k dosažení účelu 
této Smlouvy.  

 
9.3 Poskytovatel je povinen zajistit, aby Objednatel nabyl příslušná oprávnění k výkonu práv 

duševního vlastnictví, která se týkají předmětu díla a která jsou nezbytná k jeho užívání 
Objednatelem. Poskytovatel odpovídá za to, že plněním této Smlouvy nebo výsledkem 
plnění nebudou porušena jakákoli autorská nebo jiná práva třetích osob, že výsledkem 
plnění nebude dán důvod k žalobě třetí osoby vůči Objednateli na protiprávní jednání 
způsobené výsledkem plnění nebo plněním, nebo důvod k tomu, že by plnění nebo jeho 
výsledek mohlo být považováno za nezákonné nebo jinak protiprávní. 

 
 

Čl. X. – ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A SMLUVNÍ SANKCE 
 
10.1 Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k 

minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu dle platných 
právních předpisů a Smlouvy.  

 
10.2 Žádná ze Smluvních stran není povinna nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně 

nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé Smluvní strany. Žádná 
ze stran není odpovědná za škodu vzniklou porušením povinnosti ze Smlouvy, prokáže-li, 
že mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Smluvní strany 
se zavazují upozornit druhou stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky bránící 
řádnému plnění Smlouvy a dále se zavazují k vyvinutí maximálnímu úsilí k jejich odvrácení 
a překonání.  

 
10.3 Škoda se hradí v penězích, nebo, je-li to možné nebo účelné, uvedením do předešlého 

stavu podle volby poškozené strany v konkrétním případě. 
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10.4 Výše náhrady škody se bude řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 
 
10.5 Poskytovatel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden 

tisíc korun českých) za každý den prodlení s nedodržením lhůt stanovených obecně 
závaznými právními předpisy, zejména ZZVZ, případně stanovenými ÚOHS, příp. správním 
soudem. Tímto ujednáním není dotčena povinnost Poskytovatele nahradit škodu; ust. § 
2050 občanského zákoníku se nepoužije. 

 
10.6 Objednatel se zavazuje v případě prodlení s platbou, které nebylo způsobeno 

Poskytovatelem, zaplatit Poskytovateli zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené 
nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 
10.7 Poskytovatel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy: 

padesát tisíc korun českých) v případě nesplnění některé z povinností stanovených v Čl. 
VIII. této Smlouvy, a to za každé jednotlivé porušení. 

 
Čl. XI. – SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 

 
11.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 

potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou 
Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné 
plnění Smlouvy. 

 
11.2 Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy tak, aby nedocházelo 

k prodlení. V případě prokazatelného prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti není 
Poskytovatel v prodlení s plněním svých závazků dle Smlouvy. Objednatel je v prodlení, 
jestliže v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími ze smluvního vztahu nepřevezme 
řádně nabídnuté bezvadné plnění nebo neposkytne součinnost nutnou k tomu, aby 
Poskytovatel mohl splnit svůj závazek.  

 
11.3 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných 

osob uvedených v bodě 11.4 Smlouvy.  
 
11.4 Oprávněnými osobami jsou: 

Za Poskytovatele: 
k rukám: XXXXXXXXXXXXXXXX 
adresa: Praha 2 – Vinohrady, Italská 2581/67, PSČ 120 00 
tel. č.: XXXXXXXXXXXXXXXXX 
e-mail. adresa: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Za Objednatele: 
k rukám: Ing. et Ing. Helena Ulrychová 
adresa: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 
tel. č.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
e-mail. adresa: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

Smluvní strany mají právo změnit oprávněnou osobu, musí však o změně vyrozumět písemně 
druhou stranu. Změna oprávněné osoby je vůči druhé Smluvní straně účinná okamžikem, kdy o 
ní byla písemně vyrozuměna.  
11.5 Veškerá oznámení, tj. jakákoliv komunikace na základě Smlouvy, bude probíhat v souladu 

s tímto článkem Smlouvy. Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či 
dáno Smluvní straně dle Smlouvy, bude učiněno či dáno písemně. Kromě jiných způsobů 
komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, 
doručování doporučenou poštou, kurýrní službou, datovou schránkou, a to na adresy 
Smluvních stran uvedené v záhlaví Smlouvy. 

mailto:fneterda@deloitteCE.com
mailto:helena.ulrychova@uzsvm.cz
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11.6 Oznámení správně adresovaná se považují za doručená 

11.6.1 dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech 
a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), 
je-li oznámení zasíláno prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve 
smyslu ZDS; nebo 

11.6.2 dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra 
nebo doručováno osobně; nebo 

11.6.3 dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou 
poštou. 

 
11.7 Informace a materiály, které obsahují osobní údaje či důvěrné informace, budou zasílány 

elektronicky a případně šifrovány. Šifra pro elektronickou komunikaci bude určena před 
zahájením realizace plnění této Smlouvy. 

 
11.8 Poskytovatel se zavazuje vzájemně spolupracovat a poskytovat veškeré informace 

potřebné pro řádný a včasný výkon právních služeb rovněž právnímu poradci Objednatele, 
který mu bude prokazatelně oznámen oprávněnou osobou Objednatele; podmínky uvedené 
v Čl. XI. této Smlouvy se uplatní přiměřeně. 

 
 
Čl. XII. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
12.1 Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední Smluvní stranou 

a účinnosti dnem uveřejnění Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje zaslat Smlouvu k 
uveřejnění v registru smluv. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že uzavřená 
Smlouva vč. příloh a případných dodatků bude v elektronické podobě v registru smluv 
uveřejněna. 

 
12.2 Smlouva zaniká řádným splněním předmětu Smlouvy. 
 
12.3 Smlouvu lze ukončit Objednatelem bez udání důvodu výpovědí. Výpovědní lhůta je 7 

(slovy: sedm) kalendářních dnů ode dne doručení výpovědi Poskytovateli. Poskytovatel je 
oprávněn vyúčtovat Objednateli pouze náklady účelně vynaložené vzhledem k předmětu 
Smlouvy, které Poskytovatel prokazatelně vynaložil při plnění jednotlivých kroků, jak jsou 
popsány v předmětu Smlouvy. Objednatel a Poskytovatel však činí nespornými a považují 
za účelně vynaložené ty náklady, které Poskytovatel skutečně vynaložil na plnění předmětu 
Smlouvy dle Čl. II. Smlouvy a které vznikly k poslednímu dni výpovědní lhůty. 

 
12.4 Nebyla-li Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, 

uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do 3 (slovy: tří) měsíců ode dne, kdy byla 
uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. 

 
12.5 Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Smlouvy a všech 

náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za 
důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o Smlouvě ani 
projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. Nevyplývá-li 
ze Smlouvy jinak, Smlouvu je možné ve smyslu § 1758 Občanského zákoníku měnit pouze 
písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků Smlouvy, podepsaných 
oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. 

 
12.6  Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí, že v souladu s Interním protikorupčním 

programem Objednatele budou základní informace o této Smlouvě zveřejněny na 
internetových stránkách Objednatele, https://www.uzsvm.cz/poradci-a-poradni-organy-
uzsvm-2108-0-85/. 

https://www.uzsvm.cz/poradci-a-poradni-organy-uzsvm-2108-0-85/
https://www.uzsvm.cz/poradci-a-poradni-organy-uzsvm-2108-0-85/
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12.7 Tato Smlouva se uzavírá elektronickou formou. 
 
12.8 Pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 

příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  
 
12.9 Jestliže jakýkoli závazek vyplývající z této Smlouvy nebo jakékoli ustanovení této Smlouvy 

je nebo se stane neplatným, nevymahatelným nebo zdánlivým, pak taková skutečnost 
neovlivní ostatní ustanovení této Smlouvy. Strany nahradí tento neplatný, nevymahatelný 
nebo zdánlivý závazek takovým novým platným, vymahatelným, a nikoli zdánlivým, 
závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního 
odděleného závazku. 

 
12.10 Smluvní strany prohlašují, že se se zněním Smlouvy podrobně seznámily a že ji na důkaz 

své svobodné, určité vůle a nikoli pod nátlakem, níže uvedeného měsíce a roku podepisují. 
 
12.11 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy: 
 

Příloha č. 1 – Akceptační protokol 
 
 
 
Za Poskytovatele:      Za Objednatele: 
 
V  dne      V  dne  
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Příloha č. 1  
 

 
AKCEPTAČNÍ PROTOKOL 

 
 

Předmět  

Smlouva číslo  

Poskytovatel  

Vypracoval  Datum  

Předmět akceptace 

 

Závěry akceptace 

☐ Bez výhrad 

☐ S výhradami 

Seznam výhrad akceptace 

Č. Popis výhrady Způsob odstranění 
Termín 
odstranění 

Zodpovědná 
osoba 

1     

Seznam příloh akceptace 

Číslo: Název přílohy 

1  

2  

3  

Schvalovací doložka 

Jméno a příjmení Objednatel Podpis Datum 

    

    

 


