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PROVÁDĚCÍ SMLOUVA    číslo: 24/2021 

 

Smluvní strany: 

 

Zadavatelem 

Správa základních registrů 

zastoupená:    Ing. Michalem Peškem, ředitelem  

se sídlem:     Na Vápence 14, 130 00 Praha 3 

IČO:     72054506 

DIČ:     CZ72054506 

plátce DPH:   NE 

bankovní spojení (číslo účtu):  5600881/0710 vedený u České národní banky 

kontaktní osoba:   

telefon:    

e-mail:     

(dále jen „Zadavatel“) 

a 

Poskytovatelem 

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář 

zastoupená:    JUDr. Petr Kadlec, jednatel 

se sídlem:    Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 

IČO:     264 54 807 

DIČ:     CZ26454807 

plátce DPH:   ANO 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 114599 

bankovní spojení (číslo účtu):  000000-0001814372/0800 

telefon:     

e-mail:     

 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)  

(dále jen „Prováděcí smlouva“) 

 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 
Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Prováděcí smlouvy: 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Zadavatel a Poskytovatel uzavřeli dne 3.5.2019 Rámcovou dohodu o poskytování 
právních služeb č.j. SZR-58/Ř-2019 (dále jen „Rámcová dohoda“), jejímž účelem je 
poskytování právních služeb v oblasti práva ICT, práva zadávání veřejných zakázek, 
svobodného přístupu k informacím, práva duševního vlastnictví, elektronických 
komunikací a dalších souvisejících právních oblastí  

1.2 Zadavatel vyzval Poskytovatele k podání nabídky a uzavřením Prováděcí smlouvy mu 

na základě Rámcové dohody zadává příslušnou veřejnou zakázku.  

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Poskytovatel se Prováděcí smlouvou zavazuje poskytnout plnění dle Přílohy č. 1 
Prováděcí smlouvy (dále jen „Plnění“). 

2.2 Zadavatel se Prováděcí smlouvou zavazuje zaplatit Poskytovateli za Plnění cenu 

určenou v souladu s čl. 3 Rámcové dohody (dále jen „Cena“). 

3. CENA PLNĚNÍ 

3.1 Cena Plnění je stanovena na základě součinu hodinové ceny a počtu hodin nutných 

k  řádnému Plnění. 

3.2 Hodinová cena je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši: 

Hodinová cena v Kč bez 
DPH 

Sazba DPH v % Hodinová cena v Kč vč. 
DPH 

3.1 Poskytovatel stanovil maximální počet hodin nutných k řádnému Plnění na 

4. TERMÍN POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ 

4.1 Poskytovatel se zavazuje, že Plnění poskytne a předá Zadavateli v termínech dle 
harmonogramu plnění, který tvoří Přílohu č. 2 Prováděcí smlouvy. 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Prováděcí smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami. Účinnosti 
Prováděcí smlouvy nabývá v okamžiku uveřejnění v Registru smluv  

5.2 Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v Prováděcí smlouvě, se řídí 
Rámcovou dohodou. V případě rozporu mezi Prováděcí smlouvou a Rámcovou 
dohodou se použijí ustanovení Prováděcí smlouvy, ledaže by z Rámcové dohody či 
z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak. 

5.3 Není-li v Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají 
veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v Prováděcí smlouvě stejný 
význam jako v Rámcové dohodě. 

5.4 Prováděcí smlouva spolu s příslušnými ustanoveními Rámcové dohody představuje 
úplnou dohodu smluvních stran o předmětu Prováděcí smlouvy. 

5.5 Nedílnou součást Prováděcí smlouvy tvoří tyto přílohy: 
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Příloha č. 1: Předmět plnění  

Příloha č. 2: Harmonogram plnění 

Příloha č. 3: Výzva/nabídka 

5.6 Prováděcí smlouva bude podepsána každou ze smluvních stran kvalifikovaným 
elektronickým podpisem. 

 

Smluvní strany prohlašují, že si Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

Zadavatel Poskytovatel 
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Příloha č. 1: Předmět plnění  

Příloha č. 2: Harmonogram plnění  

 

Vypracování právního posouzení: 

Právní postavení dodavatelů 

- právní posouzení zejména na základě poskytnuté podkladové dokumentace k příslušným 
informačním systémům, a to za účelem určení, zda příslušní dodavatelé jsou v rámci daného 
vztahu: 

a) významnými dodavateli; či 
b) provozovateli. 

Časová dotace:

Dodání: do 5 pracovních dnů po potvrzení od účinnosti smlouvy a předání kompletních podkladů. 

 

Poznámka: Předmětem posouzení nemá být obecný právní výklad a popis: 

• jednotlivých pojmů a institutů ZKB a prováděcích právních předpisů; 

• přehled souvisejících právních povinností dle relevantních ustanovení právních předpisů 
o kybernetické bezpečnosti, a to v závislosti na konkrétním postavení SZR v jednotlivém 
případě. 

 

Stanovisko bude věcně obsahovat následující systémy (a související smluvní vztahy): 

 

a) ISZR – Informační systém základních registrů; 

b) ROB – Registr osob; 

c) RPP – Registr práv a povinnosti; 

d) NIA - Národní identitní autorita; 

e) RAZR - Registrační autorita základních registrů; 

f) SDM - ServiceDesk Manager; 

g) NCA - Národní certifikační autorita; 

h) Interní systémy.  
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Příloha č. 3: 

Výzva k předložení nabídky 

realizováno z „RD - Poskytování právních služeb“  
(v NEN rámcová dohoda vedená pod č. N006/19/V00000301)   

Pořadové číslo výzvy: Č. 24/2021 

Lhůta pro podání 
nabídky: 

 

Veřejná zakázka zadávaná 
postupem: 

• bez obnovení soutěže formou kaskády 

ve smyslu odstavce 2.2.a) Rámcové dohody na Poskytování 
právních služeb účinné od 3.5.2019 

 

Vymezení a popis 
požadovaných právních 
služeb: 

viz Příloha č.1  

Místo a způsob plnění: 
 

distančně, forma e-mailové komunikace 

Požadovaný termín 
/harmonogram plnění: viz Příloha č.2 

Maximální 
nepřekročitelná cena 

plnění1: 

84 000,-Kč bez DPH 

 

  

 
1 Vypočítaná jako hodinová cena násobená časem potřebným k splnění úkolu (pracností) v hodinách. 
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Nabídka 

 

 

Poskytovatel předkládá tuto nabídku 

Hodinová cena bez DPH: 

Čas potřebný ke splnění 
úkolu (pracnost) 
v hodinách: 

Cena plnění bez DPH: 84 000 Kč 

Jméno osoby odpovědné 
za plnění: 

 

Podpis člena realizačního 
týmu Poskytovatele: 

 

 


