
 

 

S M L O U V A  o poskytování služeb 

Smluvní strany: 

Česká republika - Ministerstvo financí 

se sídlem Letenská 15, 118 10 Praha 1 

jednající: XXX 

IČO: 00006947 

(dále jen „Objednatel“ - na straně jedné) 

2. Herzmann s.r.o. 

IČ: 28518390 

DIČ: CZ28518390 sídlem 

XXX  

Bankovní spojení 

Číslo účtu: XXX 

(dále jen „Poskytovatel“ - na straně druhé) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

S M L O U V U  

I. 

Předmět a rozsah smlouvy 

1.  Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje pro Objednatele k výkonu odborných činností a 

poradenství v oblasti socio-ekonomické expertizy. 

2.  Celkový rozsah plnění v rámci této smlouvy nepřesáhne 120 hodin. Fakturováno bude měsíčně 

oproti vzájemně podepsanému výkazu odvedené práce a související faktuře, a to v maximálním 

rozsahu 10 hodin měsíčně. 

II. 
Odměna za poskytování služeb 

1. Odměna za poskytované služby uvedené v čl. I této smlouvy bude činit 1600 Kč bez DPH/ hodina 

+ příslušná DPH a bude hrazena převodem na bankovní účet Poskytovatele (č.ú. XXX) vždy do 

20 dnů po obdržení faktury poskytovatele. Podkladem pro úhradu bude měsíční faktura vystavená 

do 5. dne měsíce následujícího měsíce po měsíci, za který je vystavena, a jejíž přílohou bude 

výkaz práce.  



 

 

2. Poskytovatel prohlašuje, že je plátcem DPH. 

3. Smluvní strany se dohodly, že fakturace v rámci trvání smlouvy nepřesáhne stropový limit ve výši 

192 000 Kč bez DPH. 
HI. 

Doba trvání smlouvy 

1.  Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou stran a trvá do 31.12.2021 včetně. 

2. Obě smluvní strany mají právosmlouvuvypovědět s 1

měsíční výpovědní 

lhůtou. Tato lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

IV. 
Povinnosti Poskytovatele 

1. Poskytovatel se zavazuje, že neprozradí ani nezveřejní v jakékoli formě, a to ani po ukončení 

platnosti smlouvy, jakékoli údaje nebo informace, které získal v souvislosti s plněním předmětu 

smlouvy. 

2. Poskytovatel se zavazuje zpracovávat zadávané úkoly vždy řádně a ve sjednaném termínu. 

3. Pro případ, kdy bude stanoven termín plnění konkrétního úkolu, a Poskytovatel bude v prodlení s 

jeho splněním, zavazuje se Poskytovatel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za 

každý den prodlení s předáním daného konkrétního úkolu. Smluvní pokuta je splatná do sedmi (7) 

dnů ode dne, kdy byla Poskytovateli doručena písemná výzva Objednatele. Zaplacením smluvní 

pokuty nezaniká povinnost Poskytovatele k řádnému splnění předmětného úkolu. Ujednáním o 

smluvní pokutě není dotčeno právo Objednatele domáhat se náhrady případné škody, a to v plné 

výši. 

4. Podpisem této smlouvy Poskytovatel přebírá veškerou odpovědnost za případné porušení práv 

třetích osob (např. práv autorských, práv na ochranu osobnosti, práv na ochranu dobré pověsti 

atd.), ke kterému by došlo v souvislosti s plněním této smlouvy, a zavazuje se uspokojit případné 

nároky třetích osob v plné výši. 

V. 
Kontaktní osoby 

1. Smluvní strany se dohodly, že kontaktními osobami při plnění této smlouvy budou: 

Za Objednatele: 

XXX, tel.: XXX, e-mail: XXX 

XXX, XXX 

Za Poskytovatele: 
XXX, tel: XXX e-mail : XXX  

mailto:michal.zurovec@mfcr.cz
mailto:ian.herzmann@gmail.com


 

 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ta

to smlouvaje smlouvou uzavřenou na základě soukromého práva České republiky 

mezi shora uvedenými smluvními stranami, které toto níže stvrzují svým podpisem. 

2. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž 1 obdrží poskytovatel, 1 

objednatel. 

V Praze dne 11.1.2021
 

 

 

 

Objednatel Česká republika - 

Ministerstvo financí 

XXX 

 

 

poskytovatel 

Herzmann s.r.t 

XXX. 


