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Smlouva o dílo 

 na zpracování právního stanoviska pro posouzení správnosti postupu při uzavření 
Dohody o realizaci projektu Hodnocení výkonu veřejné správy v České republice  

a doporučení pro budoucí strategický rozvoj 
v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „Smlouva“) 

Smluvní strany 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 
Sídlo:   Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 

Kontaktní adresa:  nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4 

IČO:    00007064 

DIČ:   CZ00007064 

Bankovní spojení:   ČNB Praha 

Číslo účtu:   3605-881/0710 

Zastoupená: Ing. Mgr. Davidem Slámou, ředitelem odboru strategického 
rozvoje a koordinace veřejné správy 

Kontaktní osoba: odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy 

 

Tel:  

e-mail:  

(dále jen „Objednatel“) 

– a – 

Název:  HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář  
Sídlo:     Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 

Kontaktní adresa: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 

IČO:    264 54 807 

DIČ:     CZ26454807 

Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s., Praha 

Číslo účtu:    000000-0001814372/0800 

Zastoupená:    jednatelem 

Kontaktní osoba:    

Tel.:    

E-mail:    , 
 

(dále jen „Advokát“) 

(Objednatel a Advokát dále jednotlivě též jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní 
strany") 
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Článek I. 
Úvodní ustanovení 

(1) Objednatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.  

(2) Advokát prohlašuje, že:  

a) je oprávněn poskytovat právní služby na území České republiky a pro tyto 
účely splňuje veškeré relevantní podmínky zákona č. 85/1996 Sb., 
o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o advokacii“), 
přičemž disponuje veškerými potvrzeními osvědčujícími výše uvedenou 
skutečnost; 

b) splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je 
oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené; 

c) ke dni uzavření této Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a zároveň se zavazuje Objednatele o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat; a  

d) nenachází se ve střetu zájmů ani v situaci, kdy by mohl střet zájmů 
do budoucna předvídat. Nezastupuje třetí osobu v právní věci v rozsahu, 
v jakém tato právní věc spadá či může spadat do předmětu této Smlouvy. 

(3) Projekt Hodnocení výkonu veřejné správy v České republice a doporučení pro 
budoucí strategický rozvoj bude realizován Ministerstvem vnitra a financován z Fondů 
Evropského hospodářského prostoru 2014 – 2021 (Fondy EHP) v rámci programu 
Řádná správa věcí veřejných, reg. č. GG-PDP2-001. Výstupem projektu bude 
publikace Přehled veřejné správy v České republice (Public Governance Review – 

Czech Republic, PGR). Partnerem projektu, který bude zpracovávat finální výstup 
projektu, je Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále OECD). 
Ministerstvo vnitra je konečným příjemcem grantu a musí zajistit proplacení nákladů 
svého partnera. Dle pokynů EHP fondů musí být mezi Ministerstvem vnitra a OECD 
uzavřena partnerská dohoda o realizaci projektu, která definuje formu i obsah 
spolupráce a také formu proplacení a vyúčtování nákladů OECD. Vzhledem 
k financování projektu z Fondů EHP musí být při realizaci projektu a jeho finančním 
vypořádání dodrženy příslušné vnitrostátní právní předpisy, ale i pravidla týkající se 
čerpání Norských a EHP fondů. 
 

Článek II. 
Předmět Smlouvy 

(1) Advokát se touto Smlouvou zavazuje zpracovat pro Objednatele právní stanovisko pro 

posouzení správnosti postupu při uzavření Dohody o realizaci projektu Hodnocení 
výkonu veřejné správy v České republice a doporučení pro budoucí strategický rozvoj 
(dále jen „Dílo“, viz přílohu č. 2 a 3, váhu originálu má anglická verze), Dílo bude 
sepsáno v českém jazyce a stanovisko bude zohledňovat zejména soulad a naplnění: 

a. Memoranda o porozumění pro nové období Fondů Evropského 
hospodářského prostoru a Norských fondů mezi Českou republikou a 
donorskými státy  
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a Dohody o programu Řádná správa věcí veřejných 

b. Nařízení o implementaci Finančních mechanismů EHP a Norska pro období 
2014 – 2021 a zejména z toho vycházejícího aktuálního Pokynu Národního 
kontaktního místa pro způsobilé výdaje v rámci Finančních mechanismů 
EHP/Norska 2014-2021“, 

c. právních předpisů České republiky, zejména Zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ), a Zákona 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. 

(2) Účelem této Smlouvy je provedení Díla, které poskytne právní jistotu pro realizaci 
projektu „Hodnocení výkonu veřejné správy v České republice a doporučení pro 
budoucí strategický rozvoj“. Obsahem Díla bude: 

a. Právní posouzení správnosti postupu zvoleného Objednatelem díla pro 
realizaci projektu a způsobu finančního vypořádání mezi Objednatelem a 
partnerem projektu; 

b. V případě negativního závěru týkajícího se postupu dle výše uvedeného bodu, 
navržení alternativního, administrativně i prakticky co nejjednoduššího 
postupu zajištění financování výstupu projektu a smluvního závazku mezi 
Ministerstvem vnitra jakožto realizátorem projektu a OECD jakožto partnerem 
projektu; 
 

(3) Dílo poskytne právní rozbor zejména pro všechny otázky obsažené v Příloze č. 1 a 

s ohledem na:  

a. zhodnocení institutu partnerství realizátora projektu (MV) a partnera projektu 
(OECD) z hlediska komerčnosti vztahu; 

b. možnost využití peněžních transferů zahraniční organizaci. 

(1) Objednatel se zavazuje zaplatit Advokátovi odměnu za řádně a včas provedené Dílo, 
které bude Objednatelem akceptováno dle čl. IV odst. 2 a 3 Smlouvy, a to v rozsahu a 
způsobem stanoveným v čl. III. odst. 1 této Smlouvy.  

(2) Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem součinnost nezbytnou k řádnému 
splnění jejich povinností dle této Smlouvy. 

Článek III. 
Cena a platební podmínky 

(1) Cena za Dílo dle této Smlouvy bude hrazena na základě počtu hodin skutečně 
odpracovaných při zpracování Díla Advokátem, přičemž odměna za 1 (jednu) hodinu 
právních služeb je 2.400 Kč bez DPH (slovy: dva tisíce čtyři sta korun českých), tj. 
2.904 Kč vč. DPH (slovy: dva tisíce devět set čtyři koruny české) při sazbě DPH ve výši 
21 % dle platných právních předpisů. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena 
v souladu s platnými právními předpisy. 

(2) Nejmenší účtovatelnou jednotkou rozsahu právních služeb při zpracování Díla je 
půlhodina (1/2 hod.) poskytování právních služeb. Advokát je oprávněn Objednateli 
fakturovat za každou započatou půlhodinu při zpracování Díla. 
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(3) Smluvní strany se dohodly, že celková cena za Dílo nepřekročí částku 98.400 Kč bez 
DPH (slovy: jedno sto tisíc korun českých), tj. 119.064 Kč vč. DPH (slovy: sto 

devatenáct tisíc šedesát čtyři korun českých). 
 

(4) Právo na vystavení faktury – daňového dokladu a na zaplacení ceny Díla definované 
v čl. III. odst. 1 Smlouvy vzniká Dodavateli dnem podpisu Akceptačního protokolu 
oběma Smluvními stranami.  

(5) Odměna za Dílo bude zaplacena na základě daňového dokladu (faktura) řádně 
vystaveného Advokátem. Faktura musí mít obecné náležitosti daňových dokladů podle 
ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, náležitosti obchodních listin dle ustanovení § 435 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a musí v nich být 
uvedeno číslo Smlouvy Objednatele. Faktura bude doložena Akceptačním protokolem 
potvrzeným oprávněným zástupcem Objednatele, který bude nedílnou součástí faktury. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu Akceptačního protokolu 
Objednatelem. 

(6) Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení 
Objednateli. V případě, že bude faktura vystavena mezi 1. prosincem a 28. únorem 
příslušného kalendářního roku, prodlužuje se doba splatnosti faktury na 60 (šedesát) 
dní. Faktura musí být Objednateli doručena v originále (s podpisem a razítkem) ve 
dvou vyhotoveních na doručovací adresu: 

Ministerstvo vnitra 
odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy 
nám. Hrdinů 1634/3 
140  Praha 4 

(7) Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti či přílohy, nebo v ní nebudou 
správně uvedené údaje dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě její 
splatnosti Advokátovi. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti počne běžet doručením opravené faktury. 

(8) Veškeré platby podle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem 
v české měně.  

 

Článek IV. 
Termín a místo plnění Díla 

(1) Místem provedení Díla je Praha, není-li mezi Smluvními stranami sjednáno jinak.  

(2) Advokát je povinen provést Dílo nejpozději do 15 kalendářních dnů od účinnosti 
smlouvy a Objednatel je povinen za předpokladu, že je Dílo provedeno řádně, včas a 

v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy, Dílo akceptovat. Dílo dle této Smlouvy 
se považuje za provedené, je-li oběma Smluvními stranami podepsán akceptační 
protokol se závěrem akceptováno nebo akceptováno s výhradou (dále jen „Akceptační 
protokol“). Vzor Akceptačního protokolu tvoří Přílohu č. 4 této Smlouvy. Podpisu 
Akceptačního protokolu bude předcházet akceptační procedura definovaná v čl. IV 

odst. 3. 

(3) Akceptační procedura zahrnuje ověření řádného provedení Díla porovnáním 
skutečných vlastností Díla s jeho specifikací stanovenou touto Smlouvou. Řízení o 
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akceptaci je zahájeno dnem předání Díla a je ukončeno podpisem akceptačního 
protokolu se závěrem „akceptováno bez výhrad“ a/nebo „akceptováno s výhradou“ 
Smluvními stranami (dále jen „Akceptační protokol“). V rámci akceptační procedury 
předloží Advokát návrh výstupu v elektronické podobě k připomínkám prostřednictvím 
kontaktních osob. Objednatel posoudí úplnost zpracovaných výstupů, tj. zda Dílo 
poskytuje právní výklad pro všechny otázky obsažené v Příloze č. 1, a do 10 
pracovních dnů předloží Advokátovi připomínky. Advokát je povinen do 15 pracovních 
dní od předložení připomínek Objednatelem zapracovat připomínky. Objednatel potvrdí 
příslušný Akceptační protokol, že Advokátem předané plnění splňuje podmínky a 
vlastnosti stanovené Smlouvou. Pokud Objednatel podepíše Akceptační protokol se 
závěrem „akceptováno s výhradou“, zavazuje se Advokát výhrady sepsané 
Objednatelem v Akceptačním protokolu odstranit nejpozději do 30 (třiceti) pracovních 
dnů, avšak tato skutečnost nebrání Advokátovi vystavit fakturu dle podmínek 
sjednaných touto Smlouvou. Vzor Akceptačního protokolu tvoří Přílohu č. 4 této 
Smlouvy. Akceptační kritéria a kategorizace vad v rámci akceptační procedury jsou 
specifikovány v Příloze  
č. 5 Smlouvy. 

(4) Přílohou akceptačního protokolu bude výkaz práce s rozpisem vykonaných činností a 
příslušnou časovou dotací. 

Článek V. 
Další práva a povinnosti Smluvních stran 

(1) Nad rámec povinností stanovených čl. II., III. a IV. této Smlouvy má Advokát povinnosti 
specifikované v tomto čl. níže. 

(2) Advokát je při provedení Díla povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, 
o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním Smlouvy, ve smyslu § 21 zákona 

o advokacii. Advokát se zavazuje, že informace a poznatky získané při plnění Smlouvy 
nebude využívat při poskytování právních služeb jiným klientům.  

(3) Advokát je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy Objednatele a řídit 
se jeho pokyny. Advokát je povinen jednat čestně a svědomitě, je povinen využívat 
důsledně všechny zákonné prostředky a v jejich rámci uplatit v zájmu Objednatele vše, 
co podle svého přesvědčení pokládá za prospěšné.  

(4) Advokát se zavazuje učinit veškerá opatření k tomu, aby se vyhnul střetu zájmů. 
Advokát zejména nesmí po dobu trvání této Smlouvy zastupovat třetí osobu v právní 
věci v rozsahu, v jakém tato právní věc spadá či může spadat do předmětu této 
Smlouvy. Advokát je povinen upozornit Objednatele písemně na existující či hrozící 
střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud 
Advokát i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před 
uzavřením této Smlouvy.  

(5) Advokát se zavazuje informovat Objednatele včas o důležitých skutečnostech 
souvisejících s plněním Smlouvy a poučit jej o jeho oprávněných nárocích a lhůtách, 
v nichž je třeba je uplatňovat, i o jeho povinnostech vyplývajících z právních a jiných 
předpisů. Advokát je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnost jeho pokynů ohledně provedení Díla.  
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(6) Advokát odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s výkonem 
advokacie. Advokát odpovídá za škodu způsobenou Objednateli i tehdy, byla-li škoda 
způsobena v souvislosti s výkonem advokacie jeho zástupcem nebo jeho 
zaměstnancem. 

(7) Advokát je ve zcela výjimečných případech oprávněn zadávat provádění expertiz, 
posudků, úředních překladů a vyžadovat úřední stanoviska, kterých je zapotřebí 
k řádnému provedení Díla, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Za 

stejných okolností a podmínek může Advokát objednat odbornou konzultaci. 

(8) Advokát je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřenou pojistnou 
smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem 
advokacie s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 50 mil. Kč.  

(9) Advokát je povinen být po celou dobu trvání této Smlouvy v kontaktu s Objednatelem 
prostřednictvím kontaktní osoby k tomu určené, jejíž kontaktní údaje jsou uvedeny 
v záhlaví této Smlouvy. 

(10) Advokát není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit 
práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu.  

(11) Advokát se zavazuje Objednateli neprodleně oznámit veškeré významné skutečnosti, 
které by mohly mít vliv na plnění dle této Smlouvy. Takovou skutečností je zejména 
změna majetkoprávního postavení Advokáta. Advokát se zavazuje Objednatele 

neprodleně informovat o jakýchkoliv okolnostech, které mohou ohrozit řádné a včasné 
provedení Díla v souladu s touto Smlouvou. 

(12) Objednatel se zavazuje poskytnout Advokátovi, případně Advokátem zmocněné osobě, 
včasné, pravdivé, úplné a přehledné informace, označit potřebné skutečnosti, předložit 
mu veškeré listinné materiály potřebné k řádnému provedení Díla podle této Smlouvy a 
poskytnout mu potřebnou součinnost.  

(13) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu (maximálně však do 7 (sedmi) 
pracovních dnů) oznámit změnu údajů v záhlaví Smlouvy. Takovéto změny jedna 
Smluvní strana oznámí druhé Smluvní straně písemně (buď datovou zprávou,  
či e-mailem). 

(14) Advokát je povinen dokumenty související s plněním této Smlouvy uchovávat nejméně 
po dobu 10 (deseti) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny za 
Dílo, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.  

(15) Advokát je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s povedením Díla dle 

této Smlouvy ze strany Objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly.  

(16) Advokát je podle § 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, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

Článek VI. 
Doba trvání a možnost ukončení Smlouvy 

(1) Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od okamžiku nabytí její účinnosti 
do splnění závazků z této Smlouvy vyplývající pro obě Smluvní strany.   
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(2) Tato Smlouva může být předčasně ukončena pouze na základě dohody Smluvních 
stran nebo odstoupením jedné ze Smluvních stran v souladu s touto Smlouvou. 

(3) Smluvní strana je oprávněna bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od této Smlouvy v 
případě, že se druhá Smluvní strana dopustí podstatného porušení Smlouvy ve smyslu 
čl. VI. odst. 4 Smlouvy (viz níže). 

(4) Za podstatné porušení Smlouvy se považuje:  

a) prodlení Advokáta se splněním zákonných termínů; 

b) porušení povinnosti mlčenlivosti Advokáta; 

c) narušení důvěry mezi Objednatelem a Advokátem; 

d) porušení povinností uvedených v § 19 zákona o advokacii; 

e) poskytnutí vědomě nepravdivých nebo neúplných informací Objednatelem 
Advokátovi; 

f) opakované neposkytnutí součinnosti Advokátovi ze strany Objednatele ve 

smyslu této Smlouvy; 

g) prodlení s úhradou odměny Advokátovi delší než 30 (třicet) dnů, 
následujících po dni splatnosti konkrétní faktury, 

h) existence střetu zájmů Advokáta dle čl. I. odst. 2 písm. d) této Smlouvy. 

(5) Objednatel je dále oprávněn bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od této Smlouvy, pokud:   

a) bylo příslušným orgánem vydáno pravomocné rozhodnutí zakazující plnění 
této Smlouvy;  

b) na majetek Advokáta je prohlášen úpadek nebo Advokát sám podá 
dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení;  

c) Advokát vstoupí do likvidace; 

d) proti Advokátovi je zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podle zákona 
č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, 
ve znění pozdějších předpisů; 

e) Advokát pozbyde způsobilost k poskytování právních služeb dle zákona o 

advokacii a tento stav trvá déle než 15 (patnáct) dnů ode dne, kdy tato 
skutečnost nastala. 

(6) Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení 
o odstoupení druhé Smluvní straně. Závazky z této Smlouvy se odstoupením zrušují 
okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.  

(7) Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut a 

práva na náhradu škody. 

(8) V případě předčasného ukončení této Smlouvy má Advokát nárok na úhradu plnění 
poskytnutého v souladu s touto Smlouvou a akceptovaného Objednatelem do dne 

předčasného ukončení této Smlouvy. 

Článek VII. 
Smluvní sankce a úroky z prodlení 
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(1) V případě prodlení kterékoliv Smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 
oprávněné Smluvní straně nárok na úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za 
každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé 
škody. 

(2) Pokud bude Advokát v prodlení s plněním jakékoli povinnosti podle této Smlouvy, 
zejména pokud neprovede Dílo řádně a včas a/nebo ve sjednané kvalitě, nebude 
Objednatel povinen provést úhradu ceny za Dílo podle této Smlouvy. 

(3) Za porušení povinnosti mlčenlivosti se Advokát zavazuje Objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Případný 
nárok Objednatele na náhradu škody do výše pojištění odpovědnosti za škodu 
Advokáta není uhrazením smluvní pokuty dotčen. 

(4) Smluvní pokuta je splatná do 15 (patnácti) dnů ode dne písemného vyzvání k její 
úhradě. 

(5) Zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčen nárok Objednatele na náhradu škody; 
nárok na náhradu škody je Objednatel oprávněn uplatnit vedle smluvní pokuty v plné 
výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno splnění povinnosti, která je 
prostřednictvím smluvní pokuty zajištěna. 

(6) Advokát je povinen k náhradě škody bez ohledu na to, zda je škoda kryta pojištěním. 
Škoda může být, byť částečně, uhrazena pojišťovnou dle sjednaného pojištění 
odpovědnosti za škodu.  

Článek VIII. 
Závěrečná ustanovení 

(1) Smluvní strany se budou při plnění povinností vyplývajících pro ně z této Smlouvy 
vzájemně přiměřeně informovat a budou si poskytovat vzájemně součinnost, k čemuž 
budou využívat zejména kontaktních osob uvedených v záhlaví této Smlouvy. 

(2) Práva a povinnosti Smluvních stran výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí 
právními předpisy České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

(3) Spor, který vznikne na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, se Smluvní strany 
zavazují řešit přednostně smírnou cestou, pokud možno do 30 (třiceti) dnů ode dne, 
kdy o sporu jedna Smluvní strana uvědomí druhou Smluvní stranu. Jinak jsou pro 
řešení sporů z této Smlouvy příslušné obecné soudy České republiky.  

(4) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy mohou být provedeny pouze po dosažení 
úplného konsenzu na obsahu změny či doplňku, a to písemným dodatkem k této 
Smlouvě uzavřeným Smluvními stranami.   

(5) Tato Smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá platnosti dnem 
jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajišťuje Objednatel. 

(6) Smluvní strany prohlašují, že součástí této Smlouvy není žádné obchodní tajemství 
a souhlasí s uveřejněním Smlouvy s anonymizovanými osobními údaji v registru smluv 
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a dále s uveřejněním na profilu Objednatele jako zadavatele a jeho webových 
stránkách. 

(7) Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž 2 (dva) obdrží 
Objednatel a 1 (jeden) Advokát.  

(8) Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, 
že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují 
Smluvní strany k této Smlouvě své podpisy. 

 

 

 

Za Objednatele: 
 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 
Ing. Mgr. David Sláma 
ředitel odboru strategického rozvoje 

 a koordinace veřejné správy 

 

 

 

 

 

Za Advokáta: 
 

HAVEL & PARTNERS s.r.o., 

advokátní kancelář 

jednatel 

V Praze dne 24.2.2021 

 

V Praze dne …………………. 

 

………………………………… 

(Podpis) 

 

………………………………… 

 (Podpis) 

 

 
 
Přílohy: 

 

Příloha č. 1: Pozadí realizace projektu, související právní dokumenty a navazující 
dotazy k právnímu rozboru 

Příloha č. 2: Návrh dohody o realizaci projektu Hodnocení výkonu veřejné správy 
v České republice a doporučení pro budoucí strategický rozvoj (v anglickém jazyce, 
originál) 

Příloha č. 3: Návrh dohody o realizaci projektu Hodnocení výkonu veřejné správy 
v České republice a doporučení pro budoucí strategický rozvoj (překlad do českého 
jazyka) 

Příloha č. 4: Vzor Akceptačního protokolu 

Příloha č. 5: Akceptační kritéria a klasifikace vad 
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