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č. j.: MSMT-17023/2020-3 

 

Smlouva o poskytování služeb 

odborného poradenství v oblasti  
nastavení a aktualizace řídicí dokumentace OP VVV 

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany 

 

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 

Se sídlem:   Karmelitská 529/5 Malá strana, 118 12 Praha 1 

Jednající:   Bc. Jan Frisch, ředitel Odboru technické pomoci OP VVV  
IČO:    00022985 

Bankovní spojení:  Česká národní banka 

Číslo účtu:    

ISDS:   vidaawt 

 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

BDO Audit s.r.o. 

 

Se sídlem:   V Parku 2316/12, 148 00, Praha 4 - Chodov  

Jednající:                      Ing. Ondřej Šnejdar 

IČO:   453 14 381 

DIČ:   CZ45314381 

Bankovní spojení:           UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Číslo účtu:   

ISDS:   kxvqzkt 

Společnost je zapsána v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7279 

(dále jen „Poskytovatel“) 
 

(dále společně označovány jako „Smluvní strany“, jednotlivě potom jako „Smluvní strana“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“): 
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1. Úvodní ustanovení 

1.1. Výše uvedené Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě výsledku zadávacího řízení 
formou průzkumu trhu realizovaného za účelem plnění veřejné zakázky malého rozsahu 

s názvem „Odborné poradenství v oblasti nastavení a aktualizace řídicí dokumentace OP VVV“. 

1.2. V rámci tohoto zadávacího řízení vystupoval Objednatel v pozici zadavatele a Poskytovatel 

v pozici dodavatele, jehož nabídka byla na základě provedeného hodnocení vybrána jako 

nejvýhodnější.  

2. Předmět Smlouvy 

2.1. Předmětem plnění dle této Smlouvy jsou služby spočívající v odborném poradenství v oblasti 
nastavení a aktualizace řídicí dokumentace OP VVV včetně metodické podpory, v odborném 
posouzení relevantnosti a dopadů nastavení řídicí dokumentace OP VVV, a to především 
z ekonomického pohledu a s přihlédnutím k právnímu prostředí ČR a EU, zejména s ohledem 

na specifika jednotlivých právních forem a postavení příjemců a s tím souvisejícího nastavení 
dostatečných kontrolních mechanismů. Odborné poradenství bude rovněž cílit i na daňovou 
problematiku a oblast práv duševního vlastnictví, licenčního práva nebo autorská práva 
se zaměřením na výstupy projektů OP VVV. Předmětem Smlouvy je taktéž předkládání návrhů 
na jejich úpravu včetně zjednodušení v již nastavených procesech a podmínkách pro žadatele 
a příjemce.  

2.2. Výstupem bude revize vybrané dokumentace OP VVV a nastavení dostatečných kontrolních 
mechanismů pro eliminaci rizika vzniku nezpůsobilých výdajů či porušení rozpočtové kázně. 
Kontrolním mechanismem Objednatel míní soubor kontrolních činností, při kterém dochází 
k posouzení skutečného stavu kontrolovaných parametrů se stavem požadovaným, včetně 
zjištění negativních odchylek a navržení nápravných opatření k odstranění zjištěných 
nedostatků. Způsobilé výdaje projektů financovaných z OP VVV jsou blíže uvedené v kap. 8.7.2 
Způsobilé výdaje dle druhu, Obecných pravidel pro žadatele a příjemce verze 5, která jsou 
dostupná na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/obecna-cast-pravidel-pro-zadatele-a-

prijemce. 

2.3. Objednatel po Poskytovateli požaduje, aby u všech výše požadovaných činností byla dodržena 
následující struktura: 
a) popis východiska, které bylo předmětem posouzení; 
b) vymezení legislativy, která byla pro danou oblast zohledněna; 
c) zjištění v dané oblasti (identifikovaná rizika nastavení a aktualizace řídicí dokumentace); 
d) návrh relevantního opatření dle právní formy žadatele/příjemce. 

3. Způsob plnění 

3.1. Předmět Smlouvy, uvedený v čl. 2 bude plněn na základě jednotlivých objednávek 
Objednatele, a to až do vyčerpání finančních prostředků nebo do uplynutí lhůty, na níž je tato 

Smlouva sjednána, dle toho, která skutečnost nastane dříve.  

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/obecna-cast-pravidel-pro-zadatele-a-prijemce
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/obecna-cast-pravidel-pro-zadatele-a-prijemce
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3.2. Objednávka bude učiněna v písemné elektronické podobě zasláním kontaktní osobě 
Poskytovatele prostřednictvím e-mailu. 

3.3. Poskytovatel je povinen tyto objednávky potvrzovat, neboli akceptovat, bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dní od jejich doručení, písemně na e-mailovou 

adresu kontaktní osoby Objednatele. Pracovní dobou se rozumí doba od 8:00 hod. do 17:00 
hod. v pracovní dny. 

3.4. Lhůta dílčího plnění bude vždy stanovena v konkrétní objednávce po předchozí vzájemné 

dohodě obou Smluvních stran. Lhůta však nebude kratší než 10 pracovních dní. 

3.5. Podrobná specifikace, termín dodání a hodinový rozsah dílčího plnění budou vždy stanoveny 
v konkrétní objednávce, a to dle předchozí vzájemné dohody obou Smluvních stran.  

3.6. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat nebo změnit zadání objednávky. 
V takovém případě doručí Poskytovateli aktualizované zadání s vyznačenými změnami. 

3.7. Činnosti prováděné Poskytovatelem při plnění dle jednotlivých objednávek budou vyúčtovány 
jako hodinová sazba za jednu osobu (osobohodina).  

3.8. Poskytovatel je povinen na základě potvrzené Objednávky vypracovat písemný výstup, který 
bude obsahovat zejména údaje o Objednateli a Poskytovateli, číslo Smlouvy, podrobný popis 
a rozsah poskytnutých služeb, závěr z poskytnutých služeb, doporučení Poskytovatele pro další 
postup Objednatele. Výstup může mít formu výkazu práce Poskytovatele, pokud poskytnuté 
služby spočívaly v poskytnutí konzultačních a poradenských služeb na jednání za přítomnosti 
Objednatele nebo jím pověřené osoby.  

3.9. Písemný výstup v elektronické podobě doručí Poskytovatel Objednateli dle vzájemné domluvy. 
Jestliže Objednatel v objednávce požaduje doručení výstupu v listinné podobě, bude výstup 
doručen k rukám kontaktní osoby na adresu Objednatele. 

3.10. O předání a převzetí výstupu bude Objednatelem vyhotoven Protokol o předání a převzetí 
výstupu, který bude elektronicky podepsán oběma Smluvními stranami. 

3.11. Poskytovatel si nemůže vůči Objednateli vynucovat uzavření jakékoliv dílčí objednávky 
v souvislosti se Smlouvou a požadovat po Objednateli zaplacení jakýchkoli plateb (mimo těch 
za skutečně objednané a realizované služby). 

4. Doba a místo plnění 

4.1. Tato Smlouva se uzavírá na období 30měsíců ode dne její účinnosti a na předpokládanou 
hodnotu veřejné zakázky až do limitu ve výši 300 000 Kč bez DPH. Účinnost a platnost Smlouvy 

končí uplynutím této lhůty nebo vyčerpáním výše uvedené částky, dle toho, která skutečnost 
nastane dříve.  

4.2. Místem plnění je detašované pracoviště Objednatele na adrese Harfa Office Park, 

Českomoravská 2420/15, 190 00, Praha 9. 
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5. Cena a platební podmínky 

5.1. Maximální celková cena, která může být na základě této Smlouvy za celou dobu jejího trvání 
uhrazena, činí 300 000 Kč bez DPH (slovy: třistatisíc korun českých), DPH ve výši 21 % činí 
63 000 Kč (slovy: šedesát tři tisíc korun českých), celková cena s 21% DPH činí 363 000 Kč (slovy: 
tři sta šedesát tři tisíc korun českých).  

5.2. Hodinová sazba za práci jedné osoby bude 997,- Kč bez DPH, tedy 1 206,37,- Kč s DPH. 

5.3. Poskytovateli vznikne nárok na zaplacení ceny na základě skutečného rozsahu předmětu 
Smlouvy a v závislosti na množství řádně realizovaných služeb (tj. dle vyúčtovaných 
osobohodin).  

5.4. Celková cena uvedená v bodu 5.1 i hodinová sazba uvedená v bodu 5.2 je stanovena jako 

nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou již započítány veškeré výdaje a ostatní 
náklady související s komplexním zajištěním celého předmětu této Smlouvy. Jedinou 

přípustnou výjimkou k překročení této ceny je případ, kdy v průběhu realizace plnění dojde 
ke změně sazeb DPH. Sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši.  

5.5. Úhrada ceny bude provedena na základě daňových dokladů (faktur).  

5.6. Poskytovatel je oprávněn k vystavení faktury až po řádném (bezvadném) plnění, nejpozději 
však do 30 dnů od poskytnutí tohoto plnění. 

5.7. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 Občanského zákoníku. Pokud faktura 
neobsahuje všechny zákonem a Smlouvou stanovené náležitosti, je Objednatel oprávněn 
ji do data splatnosti vrátit Poskytovateli s tím, že Poskytovatel je povinen fakturu opravit 

a takto opravenou fakturu doručit zpět Objednateli. V takovém případě není Objednatel 
v prodlení s úhradou. Lhůta splatnosti začne opět běžet od opakovaného doručení náležitě 
doplněného či opraveného daňového dokladu. 

5.8. Platby budou probíhat výhradně v CZK. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostně převodem 
na účet Poskytovatele.  

5.9. Doba splatnosti faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového 
dokladu Objednateli. Pokud termín doručení faktury Objednateli připadá na období 
od 16. prosince běžného roku do 12. února roku následujícího, prodlužuje se splatnost faktury 
z původních 30 dní na 60 dní. Objednatel se zavazuje uhradit faktury dle termínu splatnosti. 

5.10. Za okamžik uhrazení dlužné částky se považuje okamžik, kdy jsou finanční prostředky odepsány 
z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele.  

5.11. Faktury budou označeny názvem operačního programu (OP VVV) a rovněž názvem 
a registračním číslem projektu, z něhož bude hrazena, dle pokynů Objednatele.  

5.12. Objednatel nebude poskytovat žádné zálohové platby. 

5.13. Smluvní strany se dohodly, že cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, 
hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový 
kurz a stabilitu měny, a to po celou dobu platnosti této Smlouvy.  
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6. Práva a povinnosti Smluvních stran 

6.1. Poskytovatel je povinen postupovat při plnění předmětu Smlouvy s odbornou péčí tak,  
aby bylo dosaženo cíle a účelu plnění, jež je předmětem této Smlouvy. 

6.2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat plnění předmětu Smlouvy řádně a včas.  

6.3. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat personální změnu ve složení expertního týmu 
Poskytovatele v případě, že není spokojen s prací konkrétního člena týmu, atp. Poskytovatel je 

povinen tomuto požadavku vyhovět.  

6.4. Poskytovatel je povinen neprodleně informovat Objednatele o všech okolnostech majících vliv 
na řádné a včasné provedení dílčího plnění.  

6.5. Obě Smluvní strany se zavazují zajistit průběžnou dostupnost svých kontaktních pracovníků 

pro potřeby konzultací s pověřenými pracovníky druhé Smluvní strany. 

6.6. Poskytovatel je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy Objednatele  

a řídit se jeho pokyny. Pokyny Objednatele však není vázán, jsou-li v rozporu  

se zákonem. Poskytovatel se zavazuje oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistil při 
plnění předmětu Smlouvy, které mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele. 

6.7. Poskytovatel je povinen poskytnout součinnost jako osoba povinná spolupůsobit  
při výkonu finanční kontroly dle ustanovení§ 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 k poskytnutí součinnosti Objednateli i kontrolním orgánům při 
provádění finanční kontroly dle citovaného zákona. 

6.8. Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli či oprávněným orgánům maximální možnou 
součinnost při provádění kontroly projektu, z něhož je plnění Smlouvy hrazeno, předloží 
na vyžádání doklady vztahující se k předmětu Smlouvy a doloží další významné skutečnosti 
požadované Objednatelem či oprávněným orgánům. Poskytovatel umožní Objednateli 
či oprávněným orgánům výkon práva kontroly, a to po celou dobu, po kterou je to vyžadováno 
legislativou daného operačního programu případně jinými předpisy EU nebo ČR, tj. pro OP VVV 
minimálně do konce roku 2033, po tuto dobu je také povinen zajistit i archivaci dokumentů. 

6.9. Poskytovatel je povinen nahradit Objednateli způsobenou škodu bez ohledu na to, zda  
ji způsobil sám či ji způsobil poddodavatel Poskytovatelem použitý pro poskytnutí dílčího 
plnění Smlouvy. 

6.10. Objednatel se zavazuje Poskytovateli poskytovat včasné a úplné informace a relevantní 
podklady pro každé dílčí plnění, jež je předmětem, jakož i poskytnout veškerou potřebnou 
součinnost. 

6.11. Objednatel je povinen řádně a včas zaplatit za dodané plnění ze strany Poskytovatele. 

7. Důvěrnost informací 

7.1. Poskytovatel se zavazuje během plnění Smlouvy i po uplynutí doby, na kterou  
je Smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při 
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poskytování plnění dozví a nakládat s nimi jako s důvěrnými (s výjimkou informací, které již 
byly veřejně publikované).  

7.2. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat pouze osobní údaje nezbytné pro splnění předmětu této 
Smlouvy, a to na základě doložených pokynů Objednatele (dále jen „Údaje“). 

7.3. Poskytovatel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této Smlouvy při plnění svých 
povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s  Údaji ve smyslu Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR), učiní veškerá opatření, 
aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto Údajům, jejich změně, 
zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož aby 
ani jinak GDPR neporušil. Poskytovatel nese plnou odpovědnost za případné porušení GDPR 
z jeho strany. Poskytovatel nezapojí do zpracování Údajů žádné další osoby mimo svých 
pověřených zaměstnanců a zajistí, aby se jeho pověření zaměstnanci, oprávnění zpracovávat 
Údaje, zavázali k mlčenlivosti nebo aby se na ně  vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti. 

7.4. S ohledem na výše uvedené se Poskytovatel zavazuje přijmout všechna bezpečnostní, 
technická, organizační a jiná opatření vyjmenovaná v čl. 32. GDPR, přičemž zároveň přihlédne 
ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze zpracování, rozsahu zpracování, kontextu 
zpracování a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro 
práva a svobody fyzických osob. 

7.5. Poskytovatel bude Objednateli bez zbytečného odkladu nápomocen při plnění povinností 
Objednatele, zejména povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů, povinnosti 

ohlašovat případy porušení zabezpečení údajů dozorovému úřadu dle čl. 33 GDPR, povinnosti 
oznamovat případy porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů dle čl. 34 GDPR, 
povinnosti posoudit vliv na ochranu osobních údajů dle čl. 35 GDPR a povinnosti provádět 
předchozí konzultace dle čl. 36 GDPR, a že za tímto účelem Poskytovatel zajistí nebo přijme 
vhodná technická a organizační opatření dle předchozího bodu, o kterých ihned informuje 
Objednatele. 

7.6. Poskytovatel není oprávněn jakkoliv využít informace, Údaje a dokumentaci, která mu byla 
zpřístupněna v souvislosti s prováděním služby, ve prospěch svůj nebo třetí osoby. 
Poskytovatel je povinen dodržovat tyto povinnosti také po ukončení smluvního vztahu mezi 
Objednatelem a Poskytovatelem až do doby, kdy bude těchto povinností zproštěn.  

7.7. Poskytovatel poskytne Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly 
splněny povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy. 

7.8. Poskytovatel umožní kontroly, audity či inspekce prováděné Objednatelem nebo jiným 
příslušným orgánem dle příslušných právních předpisů. 

7.9. Poskytovatel poskytne bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě, kterou stanoví Objednatel, 
součinnost potřebnou pro plnění zákonných povinností Objednatele spojených s ochranou 

osobních údajů, jejich zpracováním a s plněním Smlouvy o zpracování osobních údajů. 

7.10. Poskytovatel je povinen provést likvidaci údajů neprodleně po převzetí a odsouhlasení výstupu 

Objednatelem. 
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8. Odpovědnost za vady, záruka za kvalitu plnění 

8.1. Poskytovatel odpovídá Objednateli za to, že plnění podle Smlouvy nebude mít vady. 

8.2. Poskytovatel odpovídá za řádné a přesné provedení objednaných služeb, které jsou 
předmětem Smlouvy s tím, že služby a jejich výsledky musí odpovídat požadavkům sjednaným 
ve Smlouvě, právním normám a obvyklým požadavkům na poskytovaný druh služeb. 

8.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady, tj. zajištění předmětu plnění Poskytovatelem 

v kvalitě, která neodpovídá předmětu a účelu Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat 
po Poskytovateli její bezodkladnou nápravu. 

8.4. Reklamace nedostatků bude Poskytovateli sdělena bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, 
a to písemně kontaktní osobou. Poskytovatel se zavazuje napravit případné vady bez 
zbytečného odkladu po jejich uplatnění Objednatelem, nejpozději však do 5 pracovních dnů 
ode dne doručení reklamace. 

9. Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

9.1. Poskytovatel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu v případě následujících porušení 
Smlouvy: 

a) prodlení s termínem dokončení výsledku činností uvedeného v dílčí objednávce ve výši 
0,5 % z celkové ceny uvedené v příslušné dílčí objednávce, nejméně však 300 Kč za každý 
i započatý den prodlení; 

b) prodlení s odstranění vad reklamovaných dle čl. 8 Smlouvy ve výši 0,5 % z ceny uvedené 
v příslušné objednávce, nejméně však 300 Kč za každý i započatý den prodlení; 

c) za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této Smlouvě ve výši 50 000 Kč, 
a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti; 

9.2. za porušení ochrany osobních údajů specifikované v této Smlouvě je Poskytovatel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 
povinností. 

9.3. Smluvní pokuty lze uložit i opakovaně za každý jednotlivý případ. 

9.4. Zaplacením smluvní pokuty se Poskytovatel nezbavuje povinnosti nahradit Objednateli 

způsobenou škodu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu případně 
vzniklé škody, a to v plné výši. 

9.5. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Poskytovatele. 

9.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou dle této Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn 
požadovat nejvýše zákonný úrok z prodlení, jiné sankce vůči Objednateli jsou nepřípustné. 

9.7. Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení písemné 
výzvy oprávněné Smluvní strany k jejímu zaplacení na adresu povinné Smluvní strany. 
V případě prodlení povinné Smluvní strany se zaplacením smluvní pokuty je oprávněná 
Smluvní strana oprávněna ke smluvní pokutě účtovat běžný úrok z prodlení. 
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10. Autorskoprávní ujednání 

10.1. V případě, že při plnění předmětu Smlouvy vzniknou výstupy Poskytovatele (případně jeho 
poddodavatelů), které by naplňovaly znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., 

autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, nabývá automaticky Objednatel nevýhradní 
právo užít takovéto dílo, a to k jakémukoliv účelu a rozsahu (dále jen „Licence“). Poskytovatel 
je povinen bez zbytečného odkladu informovat Objednatele o vzniku takových práv 
k duševnímu vlastnictví. 

10.2. Součástí Licence je oprávnění Objednatele zejména užívat takovéto dílo v neomezeném 
množstevním a územním rozsahu, provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny, dle svého 
uvážení do něj zasahovat, zapracovávat ho do dalších autorských děl, zařazovat  
ho do děl souborných či do databází, předávat dalším subjektům apod., a to i prostřednictvím 
třetích osob.  

10.3. Poskytovatel (ruče i za poddodavatele) není oprávněn udělení Licence vypovědět  
a účinnost Licence trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy. 

10.4. Licence se automaticky vztahuje i na všechny nové verze, aktualizované verze,  
i na úpravy a překlady autorského díla, dodané Poskytovatelem (případně jeho 
poddodavateli).  

10.5. Cena za poskytnutí Licence k výkonu práva užít dílo je zahrnuta v ceně služeb dle této Smlouvy. 

10.6. Tato licenční ujednání jsou sjednaná na dobu trvání autorských práv Poskytovatele (případně 
jeho poddodavatelů) k dílu. 

11. Ukončení platnosti Smlouvy 

11.1. Účinnost této Smlouvy může zaniknout písemnou dohodou Smluvních stran.  

11.2. Objednatel může Smlouvu vypovědět v případě podstatného nebo opakovaného porušení 
smluvní nebo zákonné povinnosti Poskytovatelem. Za podstatné porušení smluvní povinnosti 
Poskytovatelem se rozumí zejména prodlení s plněním předmětu Smlouvy delším než 
10 kalendářních dnů z důvodů spočívajících výlučně na straně Poskytovatele. Opakovaným 
porušením smluvní nebo zákonné povinnosti Poskytovatelem se rozumí porušení téže 
povinnosti třikrát v době trvání účinnosti Smlouvy.  

11.3. Objednatel je dále oprávněn Smlouvu vypovědět v případě, že vůči majetku Poskytovatele 

probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku anebo i v případě, 
že insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení. Rovněž pak může Objednatel vypovědět Smlouvu v případě, kdy 
Poskytovatel vstoupí do likvidace. 

11.4. Objednatel je také oprávněn Smlouvu vypovědět, pokud se Poskytovatel v zadávacím řízení 
nebo v souvislosti s ním dopustil jednání, které svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu 
nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům, zejména má-li za cíl nepřípustné omezení 
soutěže (např. protiprávní smlouva o společném postupu s jinými uchazeči) nebo získání 
neoprávněné výhody anebo uvedl nepravdivé informace. 
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11.5. Poskytovatel je oprávněn Smlouvu vypovědět v případě, že Objednatel bude v prodlení 
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 
60 kalendářních dní. 

11.6. Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět či omezit rozsah plnění v případě, že nebudou 
schváleny prostředky ze státního rozpočtu k financování předmětu Smlouvy. 

11.7. Objednatel i Poskytovatel jsou oprávněni Smlouvu kdykoliv vypovědět bez uvedení důvodu. 

11.8. Výpovědní lhůta činí dva měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího  
po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé Smluvní straně. 

12. Kontaktní osoby 

12.1. Objednatel: 

Jedná Příjmení 
jméno, titul 

Telefon Mobil E-mail 

ve věcech smluvních 

i technických 

.  

 
 

12.2. Poskytovatel: 

Jedná Příjmení 
jméno, titul 

Telefon Mobil E-mail 

ve věcech smluvních .  
 

- 

 

 

ve věcech 
technických 

. 

 

 

- 

 

 

12.3. Komunikace související s plněním předmětu Smlouvy, předání výstupů a odsouhlasení 
vypracovaných vyhodnocení probíhá především elektronicky.  

13. Závěrečná ustanovení 

13.1. Smlouva, jakož i jednotlivé objednávky nabývají platnosti dnem jejich podpisu (nebo 
akceptace) druhou ze Smluvních stran. Účinnosti nabývá Smlouva a jednotlivé objednávky, na 
které se vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o registru smluv“) dnem jejich zveřejnění v registru smluv.  Realizace plnění je možná 
až od data účinnosti. Objednávky, na které se nevztahuje zákon o registru smluv, nabývají 
účinnosti dnem jejich podpisu druhou ze Smluvních stran.  

13.2. Ustanovení této Smlouvy je třeba vždy vykládat v souladu s podmínkami zadávacího řízení 
k předmětné veřejné zakázce a v souladu s nabídkou Poskytovatele. 
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13.3. Tato Smlouva se uzavírá v písemné formě, přičemž veškeré její změny je možno učinit jen 
v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma Smluvními 
stranami. Změny kontaktních osob nebo změny fakturačních údajů je možno provést pouze 
na základě písemného oznámení prostřednictvím e-mailu kontaktní osobě druhé smluvní 
strany. 

13.4. Pokud se kterékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným  
nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení 
této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují řádně jednat za účelem nahrazení neplatného 
či nevymahatelného ustanovení ustanovením platným a vymahatelným v souladu s účelem 
této Smlouvy. 

13.5. Smluvní strany se zavazují pokusit se vyřešit smírčí cestou jakýkoli spor, který mezi nimi 
vznikne, sporný nárok nebo spornou otázku vzniklou v souvislosti s touto Smlouvou (včetně 
otázek týkajících se její platnosti, účinnosti a výkladu). Nepovede-li tento postup k vyřešení 
sporu, bude spor předložen k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice, kterým je 
místně příslušný soud Objednatele. 

13.6. 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) a Výnosem ministryně 
školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2016 ze dne 30. 6. 2016 o uveřejňování smluv zajistí 
Objednatel uveřejnění celého textu Smlouvy, vyjma osobních údajů, a metadat Smlouvy 
v registru smluv, včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednatel 

uveřejnění Smlouvy nebo metadat Smlouvy v registru smluv do 30 dnů od uzavření Smlouvy, 
pak je oprávněn zajistit jejich uveřejnění Poskytovatel ve lhůtě tří měsíců od uzavření Smlouvy. 
Poskytovatel rovněž souhlasí s tím, že metadata vztahující se k výše zmiňovaným dokumentům 
mohou být zveřejněna též na webových stránkách Objednatele.  

13.7. Práva a povinnosti Smluvních stran výslovně v této Smlouvě neupravené se řídí Občanským 
zákoníkem. 

13.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí. 

13.9. Smlouva se uzavírá elektronicky. 
 

Objednatel:       Poskytovatel: 

 

V Praze dne …………………     V ……………. dne …………………. 

 

…………………………………………..     ……………………………………………… 

Bc. Jan Frisch       Ing. Ondřej Šnejdar 

Ředitel Odboru technické pomoci OP VVV   Jednatel 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   BDO Audit s.r.o. 


