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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ KONZULTAČNÍ ČINNOSTI
týkající se ZPS na území hl. m. Prahy.

uzavřená podle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy Objednatele:
číslo smlouvy Zhotovitele:

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 1 10 00 Praha I- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.zn. B

20059
Bankovní spojení: PPF banka a.s.

ě.ú. 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou
představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva
Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků s celkovou hodnotou plnění do 2 mil. Kč je
oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného
představenstvem PhDr. Filip Hájek, člen představenstva, pověřený vedením sekce ekonomiky,
informatiky a dopravy v klidu.

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
Ing. Petr Souček, vedoucí oddělení správy ZPS

(dále též jen „Objednatel")

2. Zhotovitel: Mgr. Josef Moudřík
Nad Kajetánkou 1480/23, Praha 6 - Břevnov

IČO: 01216635

Neplátce DPH

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 6
Bankovní spojení: Fio Banka
č.ú. 2000296509 / 2010

F.-mailová adresa Zhotovitele pro účely odesílání faktur: j. moudři kfb umail.com

(dále též jen „Zhotovitel")

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") tuto smlouvu o poskytování konzultační činnosti

týkající se ZPS na území hl. m. Prahy (dále jen „Smlouva").



II. Předmět plnění

1 . Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vyžádání Objednatele poskytovat Objednateli

konzultační služby v oblasti softwarové podpory přípravy, realizace a provozování zón

placeného stání na území hl. m. Prahy v termínech dohodnutých pro jednotlivá zadání mezi

smluvními stranami.

Jedná se zejména, nikoliv však výlučně o:

* Návrh a implementace kvalitativních testů technologií ZPS

• Návrh a implementace srovnávacích testů technologií ZPS

• Různé dopředu nespecifikované požadavky objednatele

III. Cena služeb

1 . Cena za poskytováni služeb dle čl. II. se sjednává dohodou smluvních stran následovně.;

Cena za hodinu konzultační činnosti: 1500 Kč.

Cena bude účtována v rozsahu dle skutečně poskytnutých konzultačních činností.

Celková cena poskytnutých konzultačních činností dle čl. I. této smlouvy nesmí překročit

celkovou částku 300 000 Kč (tři sta tisíc korun českých). Jakmile celková cena poskytnutých

konzultačních činností dosáhne částky 300 000 Kč, je tuto skutečnost Zhotovitel povinen

oznámit Objednateli a s poskytováním dalších expertních činností ustat. Pokud Zhotovitel

pokračuje ve výkonu činností i po dosaženi částky 300 000 Kč, není plnění nad tento finanční

limit považováno za plnění dle této smlouvy a Zhotovitel nemá nárok na úhradu těchto činností.

2. Zhotovitel není plátcem DPH

3. Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

IV. Platební podmínky

1. Objednatel je povinen platit Zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v čl. III. Právo fakturovat

vznikne Zhotoviteli 1 x měsíčně zpětně, v případě, že byla v předchozím měsíci prováděna

konzultační činnost dle této Smlouvy.

2. Zhotovitel je oprávněn předložit fakturu vystavenou na

odsouhlaseného soupisu provedených prací, popř. doplněnou předávacím protokolem,

spočívala-li činnost v písemném vyhotovení a předání díla či jeho části Objednateli. Na

předávacím protokolu musí být výslovně uveden den předání a převzetí plnění a podpisy

konkrétní osoby předávajícího a přebírajícího.

3. Splatnost faktury je 30 dní ode dne doručení Objednateli.

4. Na fakturách bude jako „Objednatel" uvedena:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8
1 10 00 Praha 1- Staré Mčsto

IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

5. Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v

elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena

elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura". Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost

nůvodu faktu rv v elektronické nodobě a nenorušenost ieiího obsahu bude zaiištěna v souladu s

základě Objednatelem předem



platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to

výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: faktu nice'// tsk-nraha.c/.. Zasláni Elektronické

faktury Zhotovitelem na jinou c-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné.

K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu

Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné

s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny

zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí Zhotovitele.

Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i 1SDOC

(ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového
dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS,

XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně
zaručenou elektronickou pečetí, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona

č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění

pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR
akreditovaných poskytovatelů čerti fikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena

zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí ve smyslu

předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí

být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené

pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude

vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy

v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická

faktura, zavazuje se ZhotoviLcl nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné

podobě. Zhotovitel je povinen odeslal Objednateli fakturu shora uvedeným postupem,

nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplaceni Ceny.

V. Místo a čas poskytování služeb

1. Služby budou poskytovány jak v sídle Objednatele, tak i dálkovými prostředky ze sídla

Zhotovitele či na jiném vhodném místě dle dohody Objednatele a Zhotovitele.

2. Objednatel si vyžádá od Zhotovitele odhad časové náročnosti poskytovaných konzultací a

služeb v členění dle jednotlivých prací.

3. Zhotovitel vypracuje odhad časové náročnosti poskytovaných konzultací a služeb v členění dle

jednotlivých prací a zašle jej ke schválení objednateli.

4. Zhotovitel může zahájit práce až po přijetí Objednatelem schváleného odhadu prací.

VI. Způsob poskytování služeb

1 . Zhotovitel se zavazuje jednat při poskytování služeb s náležitou odbornou péčí.

2. Zhotovitel je povinen poskytovat služby podle pokynů Objednatele a v souladu s jeho zájmy,

které zná nebo musí znát. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli veškeré okolnosti, které

jsou mu známy a které by mohly mít vliv na změnu pokynů Objednatele

3. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů či postupu a objasnit

mu rizika z takového jednání plynoucí

4. Zhotovitel není povinen provést pokyn Objednatele, jestliže by jeho provedení bylo v rozporu

s právními předpisy. Na to je Zhotovitel povinen Objednatele upozornit.

VII. Náhrada hotových výdajů



1. Výdaje Zhotovitele související s poskytováním služeb dle této Smlouvy jsou zahrnuty v ceně

služeb dle čl. III. Smlouvy

Vili. Důvěrnost

I. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v

souvislosti s poskytováním služeb podle této smlouvy.

2. Povinnosti mlčenlivosti může Zhotovitele zprostit pouze Objednatel.

3. Povinností mlčenlivosti není Zhotovitel vázán v zákonem daných případech a v rozsahu

nezbytném pro řízení před soudem nebo jiným orgánem, je-li předmětem řízení spor mezi ním a

Objednatelem nebo jeho právním nástupcem.

IX. Povinnost k náhradě škody

1. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu, kterou mu způsobil v souvislosti

s poskytováním služeb podle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen nahradit škodu způsobenou
Objednateli i tehdy, byla-li škoda způsobena v souvislosti s poskytováním služeb podle této

Smlouvy jeho zmocněncem, zaměstnancem, nebo jinou osobou vykonávající podle této

Smlouvy činnost pro Zhotovitele.

2. Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody podle odstavce 1 tohoto článku Smlouvy zprostí,
prokáže-li, že mu ve splnění povinností ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, nebo že při svém

jednání vycházel z nepravdivých či neúplných informací či podkladů, které mu poskytl
Objednatel. Zhotovitel však odpovídá i za vady, které byly způsobeny použitím podkladů
převzatých od Objednatele či pokynů Objednatele, pokud na nevhodnost podkladů či pokynů
Objednatele písemně neupozornil.

3. Zhotovitel není odpovědný za škody, které vzniknou na základě kroků a rozhodnutí

Objednatele. Všechny důsledky kroků a rozhodnutí Objednatele (i například na základě rady,
nebo doporučení zhotovitele) jsou výlučnou odpovědností Objednatele.

X. Doba trvání smlouvy

l. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou do 31. 12. 2021. Může být však ukončena i dříve.

Pokud plnění Zhotovitele dosáhne částky 300 000 Kč, je smlouva ke dni, kdy součet plnění dle

této smlouvy dosáhne uvedené hodnoty, automaticky ukončena.

2. Smluvní strany shodně konstatují, že plnění poskytované Zhotovitelem v souladu s předmětem
této smlouvy od 1. 1. 2021, je považováno za plnění dle této smlouvy.

XI. Ujednání o smluvních sankcích

1. V případě prodlení Zhotovitele s poskytování služeb je Objednatel oprávněn požadovat po

Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za každý započatý den prodlení.

Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.

2. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce v těchto případech:
- jsou-li dány dočasné nebo trvalé mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky

vzniklé nezávisle na vůli Zhotovitele,
- z důvodů, za které odpovídá Objednatel,
- v důsledku působení vyšší moci.

3. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat po

Objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.



4. Smluvní strany sjednávají právo Objednatele provést jednostranný zápočet vzájemných
pohledávek, a to i v případě pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu úst. § 1987 odst. 2
občanského zákoníku.

XII. Další ujednání

1. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, zavazuje se dodržovat
obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují k poskytovaným službám.

2. V případě, že výsledek konzultační činnosti bude splňovat náležitosti autorského díla dle
zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, pak platí, že předáním výsledku činnosti poskytuje
Zhotovitel Objednateli licenci k užití těchto výsledků bez časového a místního omezení
k účelu, ke kterému je výstup určen. Licence je poskytnuta jako výhradní. Objednatel je
oprávněn výsledky konzultační činnosti dle svých potřeb upravovat, zasahovat do nich, spojit
jej s jinými výsledky, přepracovat je, to vše v rozsahu potřebném pro užití výsledků
konzultační činnosti v souladu s touto Smlouvou.

XIII. Závěrečná ustanovení

I . V případě pochybností se má za to, že veškeré písemnosti vyměňované smluvními stranami
byly doručeny třetím dnem následujícím po dni, kdy byly prokazatelně předány poštovní
přepravě.

2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.

3. Tuto smlouvu lze změnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou
písemných dodatků oboustranně odsouhlasených a řádně podepsaných oprávněnými zástupci
smluvních stran.

4. K návrhům dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě do 15

ti dnů od doručení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana,

která jej podala.

5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít

smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění
zástupci smluvních stran své podpisy.

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci

smluv Technické správy komunikací hl. ni. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou
komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních
stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.

7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

8. Tato smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této
smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

9. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a

transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a

veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami

Criminal compliance programu objednatele (dále jen ,,CCP“), které jsou uveřejněny na

webových stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu



trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a

přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho

spáchání, tj. tak, aby kterékoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle

zák. č. 418/201 1 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009

Sb.

10. Smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno. V

případě, že je Smlouva uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů,

postačí jedno vyhotovení Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické

podpisy zástupců Smluvních stran.

V Praze dneV Praze dne
1 1 -01- 2021

Za Zhotovitele:Za Objednatele:

Technická správa komunikací lil. m. Prahy, a.s.


