
1. Smluvní strana

SMLOUVA 0 DÍLO ^ • ^1! K

Článek I

Smluvní strany

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

se sídlem: Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1

zástupce smluvní strany: Ing. Jiří Jirásek, předseda představenstva

Pavel Křivonožka, MBA, člen představenstva

identifikační číslo: 448 48 943

(dále jen „ČMZRB" nebo , Objednatel")

2. Smluvní strana

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví

se sídlem: nám. Winstona Churchilla 1938/4,130 67 Praha 3

zástupce smluvní strany: doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph D., děkan

identifikační číslo: 613 84 399

bankovní spojení:

číslo účtu:
(dále jen „FFÚ VŠE" nebo „Zhotovitel")

Uzavřeli níže uvedeného data tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva") podle § 2586 a násl. 
Zák. č. 89/2012., Občanský zákoník

Článek II

Předmět, doba a způsob plnění

1. Předmětem této smlouvy je provedení Díla, tj. smluvní výzkum v oblasti bankovnictví 
a finančních trhů včetně ucelených písemných výstupů v rozsahu cca 100 stran formátu 
A4. Detailní popis studie, resp. Díla je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo sjednané touto Smlouvou za podmínek 
stanovených v této Smlouvě a v čase v ní dohodnutém je předat Objednateli. .

3. Objednatel se zavazuje, že Dílo, řádně a v náležité kvalitě provedené a ukončené, 
převezme a Zhotoviteli v dohodnutém termínu zaplatí celkovou sjednanou částku.

4. Termín dokončení a předání Díla, po jeho vzájemném odsouhlasení v souladu s touto 
Smlouvou, je nejpozději 14. 3. 2021 s tím, že Zhotovitel se zavazuje Objednateli
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nejpozději do 14. 2. 2021 zaslat ucelený draft Díla, který bude následně procházet 
interní schvalovací procedurou Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje 
prezentovat Dílo na jednáních orgánů Objednatele, a to dle požadavku Objednatele.

Článek III

Platba za předmět plnění, platební podmínky

1. ČMZRB zaplatí FFÚ VŠE za realizaci výše uvedeného Díla celkovou částku 1.500.000,- Kč 
bez DPH (slovy: jedenmilionpětsettisíc korun českých), a to způsobem popsaným 
v odstavcích 2 a 3 článku III této Smlouvy a na základě podmínek v ní stanovených. 
Celková částka se skládá z Částky 1 definované ve 2. odstavci článku III této Smlouvy a 
Částky 2 definované ve 3. odstavci článku III této Smlouvy.

2. Částku 1 ve výši 1.000.000,- Kč bez DPH (slovy: jedenmilion korun českých) ČMZRB 
uhradí FFÚ VŠE do 21 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. Podkladem 
pro zaplacení Částky 1 bude faktura vystavená Zhotovitelem.

3. Částku 2 ve výši 500.000,- Kč bez DPH (slovy: pětsettisíc korun českých) ČMZRB uhradí 
FFÚ VŠE do 21 pracovních dnů ode dne potvrzení převzetí Fáze 2 Díla Objednavatelem 
a odsouhlasení Díla. Podkladem pro zaplacení Částky 2 bude faktura vystavená 
Zhotovitelem po řádném předání a odsouhlasení výstupů Fáze 2.

4. Odevzdáním Díla se rozumí zaslání Díla dle odstavce 1 článku II této Smlouvy v 
elektronické verzi na adresu kontaktní osoby uvedené v článku IV této Smlouvy. 
Odsouhlasením Díla se rozumí akceptace výstupů Fáze 2 Díla ze strany Objednatele.

5. Celková částka, resp. Částka 1 a Částka 2 (jak jsou tyto definovány výše), budou 
uhrazeny na základě faktur - daňových dokladů (dále jen „faktura") se splatností 14 dní 
ode dne doručení příslušné faktury Objednateli.

6. Pokud faktura vystavená na základě této Smlouvy nebude obsahovat veškeré náležitosti 
řádného a účetního dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nebo jeho 
věcný obsah nebude v souladu s touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn vrátit ho ve 
lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení. Lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či 
opraveného daňového dokladu.

7. Daňový doklad se pro účely této Smlouvy má za uhrazený okamžikem odepsání 
fakturované částky z bankovního účtu Objednatele. Každá faktura bude odesílána 
Objednateli elektronicky na e mailovou adresu: . 

.

Článek IV

Organizační zabezpečení spolupráce

1. Koordinací spolupráce se podle této Smlouvy pověřují:
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2. Povinností pověřených zástupců je:

a. Koordinovat spolupráci v souladu s potřebami a možnosti obou smluvních 
stran

b. Podílet se na vyhodnocování této Smlouvy.

Článek V

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Smluvní strany jsou povinny vyvíjet součinnost k dosažení předmětu této Smlouvy.

2. Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci Díla korektně a transparentně.

3. Každá ze smluvních stran prohlašuje:

❖ že neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti 
s obstaráváním věcí obecného zájmu ani neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek 
jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,

❖ že neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím stranám, ani je 
nepřijímá a nevyžaduje.

4. Každá ze smluvních stran prohlašuje:

❖ že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 
5b., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších 
předpisů,

❖ že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců 
a spolupracovníků,

❖ že učinila nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení případných následků 
spáchaného trestného činu,

❖ že provedla taková opatření, která měla provést podle právních, jakožto i svých 
vnitřních předpisů,

❖ že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze 
spravedlivě požadovat, zejm. přijala etický kodex a compliance program.

Článek VI

Šíření a využívání výsledků a informací

1. ČMZRB nabývá vlastnické právo k výsledkům činnosti FFÚ VŠE řádným zaplacením 
smluvní odměny uvedené v článku III. této Smlouvy.

2. Pokud v souvislosti s plněním této Smlouvy vznikne samostatné autorské dílo, ČMZRB 
k němu získává výhradní licenci k jakémukoliv účelu, v neomezeném množstevním i
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časovém rozsahu. Licence zahrnuje právo předmět Smlouvy měnit samostatně i \ 
prostřednictvím třetích osob bez předchozího souhlasu FFÚ VŠE. Odměna za licenci je 
zahrnuta v odměně za Služby dle ustanovení článku III. Smlouvy.

3. Udělená licence se vztahuje i na veškerou dokumentaci a podkladové materiály k takto 
vzniklému autorskému dílu.

Článek VII 

Trvání Smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do okamžiku vypořádání vzájemných 
povinností dle této smlouvy, nejpozději však do 30. 6. 2021 podle toho, která z těchto 
uvedených skutečnost nastane dříve.

2. Před uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, lze tuto Smlouvu ukončit na základě 
písemné dohody smluvních stran, podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran, nebo odstoupením.

Článek Vlil 

Uveřejnění Smlouvy

Uzavřená Smlouva bude zveřejněna ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí VŠE.

Článek IX

Mlčenlivost a důvěrnost

Veškeré informace, týkající se této Smlouvy včetně informací ve Smlouvě přímo 
neobsažených, jsou ze strany ČMZRB i FFÚ VŠE považovány za důvěrné. Bez souhlasu 
druhé smluvní strany nebudou tyto informace sděleny žádné třetí osobě, s výjimkou 
případů, kdy je zpřístupnění těchto informací vyžadováno právními předpisy, touto 
Smlouvou (k jejímu řádnému plnění) nebo jednalo-li by se o informace, které jsou veřejně 
známé. Souhlas druhé smluvní strany není třeba ke sdělení informací osobě, která jedná 
jménem příslušné smluvní strany ke splnění závazků vyplývajících pro ni z této Smlouvy.

Článek X

Závěrečná ustanovení

1. Jakékoliv změny této Smlouvy lze provádět pouze na základě dohody smluvních stran 
formou písemných, postupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.

2. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem Smlouvy oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že případné plnění jedné ze smluvních stran před 
datem účinnosti (avšak po podpisu obou smluvních stran) této Smlouvy je platné, jako 
by bylo uskutečněno od data účinnosti Smlouvy, pokud je zřejmé, že bylo plněno dle 
této Smlouvy.
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4. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, jež by 
některá z nich považovala za své obchodní tajemství nebo za údaje nepodléhající 
uveřejnění podle zákonů upravujících svobodný přístup k informacím, a neměly by 
z toho důvodu být prostřednictvím registru smluv uveřejněny.

5. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - detailní popis studie (Díla).

6. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 
jedno z nich.
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