
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ EXPERTNÍCH SLUŽEB V INFORMATICE

uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2586 a násl. občanského zákoníku 

č. smlouvy Objednatele: 
č. smlouvy Poskytovatele: 2021/35/51-UEB

Smluvní strany:

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
se sídlem:
IČO: 
DIČ:
bankovní spojení:
zastoupen:

Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 
61389030
CZ61389030

RNDr. Martinem Vágnerem, CSc., ředitelem
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: RNDr. Martin Vágner, CSc., ředitel
osoba oprávněná ve věcech technických: 
zapsána v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy
(dále jen „Objednatel“)

a

Per Partes Consulting, s.r.o.
se sídlem:
IČO: 
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupen:

Bohunická 478/47a, Horní Heršpice, 619 00 Brno 
26236745
CZ26236745
UniCredit Bank č. ú: 
jednatelem společnosti

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
e-mail:                    
zapsána v v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39009 
(dále jako „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jako „smluvní strany“)

uzavírají následující smlouvu o poskytování služeb:
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I.
Účel a předmět smlouvy

1. Účelem této smlouvy (dále jen Smlouvy) je využití zdrojů, know-how, odborných znalostí a
projektových schopností Poskytovatele k provádění odborných expertních a poradenských
činností pro oblast informačních a komunikačních technologií (dále jen „Odborné služby").

2. Předmětem Smlouvy je  závazek Poskytovatele poskytovat  Objednateli  Odborné služby
v souladu  se  sjednanými  podmínkami  a  současně  závazek  Objednatele  zaplatit
Poskytovateli dohodnutou cenu za jejich řádné poskytnutí.

3. Poskytovatel se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní
uvedených  bude  poskytovat  pro  Objednatele Odborné služby  v oblasti  informačních  a
komunikačních technologií a systémů vymezené následovně:

a) Služby  expertní podpory, tj. vytváření odborných posudků, analýz, studií, šetření,
metodik,  plánů  a  doporučení  potřebných  pro  řízení  informatiky  a/nebo
informatických  projektů,  zahrnujících  plánování,  navrhování,  realizaci  a  údržbu
informačních a komunikačních technologii a systémů;

b) Služby  podpory  přípravy  veřejných  zakázek,  tj.  odborná  podpora  při  stanovení
požadavků  na  poptávané  informační  systémy  a  technologie,  posuzování
způsobilosti  dodavatelů,  nastavování  principů  technické  otevřenosti,  zpracování
zadávací dokumentace vč. návrhu hodnotících kritérií, reakce na technické dotazy
uchazečů a technická podpora při posuzování a hodnocení nabídek uchazečů vč.
místních šetření za účelem ověření či upřesnění informací z nabídek dodavatelů;

c) Služby  znalecké  podpory,  tj.  odborná  podpora  při  návrhu  vhodné  konstrukce
technické části smluv, při analýze rizik vyplývajících ze smluv a možných dopadů
smluvních  formulací,  navrhování  opatření  proti  působení  rizik,  poradenství  při
řešení problémů a výjimečných situací při předávání, posuzování či převzetí plnění
dle  smluv  zahrnujících  dodávky,  instalace,  implementace  a  servisní  podporu
informačních a komunikačních technologii a systémů.

4. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Objednateli Odborné služby podle jeho konkrétních
potřeb  a  při provádění  služeb  se  Poskytovatel  zavazuje  řídit  volbami,  rozhodnutími  a
pokyny Objednatele. Konkrétní činnosti a termíny jejich poskytnutí zadává Poskytovateli za
Objednatele osoba oprávněná jednat ve věcech technických nebo smluvních.

5. Poskytovatel  bude veškeré Objednatelem zadané činnosti  při  plnění  Odborných služeb
zaznamenávat a evidovat ve výkazu provedených prací (dále též jen „Výkaz prací"). Ve
Výkazu prací bude uveden pro každou činnost provedenou Poskytovatelem termín jejího
provedení, její popis poukazující na konkrétně provedené práce případně výstupy, pokud
v rámci činnosti vzniky, dále osoby, které danou činnost prováděly a počet hodin, které
byly Poskytovatelem vynaloženy na její provedení. Činnosti označené Objednatelem jako
vzájemně  související  budou  evidovány  Poskytovatelem  odděleně  a  vykazovány
v samostatném Výkazu prací.

6. Poskytovatel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle
této smlouvy a že služby Odborné podpory dle této smlouvy budou poskytovány pouze
osobami  s rozsáhlou  zkušeností  a  odbornou  znalostí  problematiky  informačních
technologií a systémů.
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II.
Termín a místo plnění

1. Poskytovatel se zavazuje zahájit poskytování Odborných služeb bezprostředně po nabytí
účinnosti této smlouvy.

2. Odborné služby budou poskytovány Poskytovatelem v termínech zadaných Objednatelem
postupem dle čl. I. a jejich poskytování bude ukončeno k termínu, kdy Objednatel oznámí
Poskytovateli, že nadále již nebude zadávat a čerpat Odborné služby.

3. Poskytovatel  poskytne  Odborné  služby v místě  Objednatelem  vyžádaném,  zpravidla
v sídle Objednatele. Služby, které mohou nebo mají být dle požadavku Objednatele řešeny
vzdáleně,  budou  takto  poskytovány  ze  sídla/místa  podnikání  Poskytovatele,  neurčí-li
Objednatel písemně jinak.

III. 
Cena a platební podmínky

1. Smluvní sazba Poskytovatele za jednu hodinu poskytování Odborných služeb se stanovuje
dohodou smluvních stran ve výši:

Sazba za hodinu bez DPH 1 500,00 Kč
DPH 21% 315,00 Kč
Sazba za hodinu vč. DPH 1 815,00 Kč

2. Cena za poskytnutí Odborných služeb je stanovena na základě dohody obou smluvních
stran jako součin Poskytovatelem skutečně provedených prací v hodinách uvedených ve
Výkazu prací a smluvní hodinové sazby Poskytovatele dle odst 1 tohoto článku.

3. Cena  plnění  Odborných  služeb  bude  Objednatelem  hrazena  na  základě  faktur
vystavených  Poskytovatelem  s přiloženým  Výkazem  prací.  V  případě,  že  by  faktura
obsahovala  Objednatelem  rozporovaný  a  neodsouhlasený  Výkaz  prací,  je  Objednatel
oprávněn ji  Poskytovateli  vrátit  a  zaslat  ve  lhůtě  do 5  (pěti)  pracovních  dní  zpět  jako
neoprávněně vystavenou, aniž se tím dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti
pak  počíná  běžet  znovu  od  opětovného  doručení  nové  faktury  doplněné  opraveným
Výkazem prací. V takovém případě je Objednatel povinen současně s vrácením faktury
sdělit  Poskytovateli,  v  čem  shledává  nedostatky  ve  Výkazu  prací  bránící  jeho
odsouhlasení. V případě, že se Objednatel do  5 (pěti) pracovních dní k Protokolu služeb
přiloženému k  faktuře  nevyjádří,  má se  za to,  že  neshledal  nedostatky  v  poskytování
Odborných služeb a s předaným Výkazem prací souhlasí.

4. Fakturace  Odborných  služeb  bude  prováděna  za  ucelené  období poskytování  služeb,
přičemž uceleností se zde rozumí jejich úzká souvislost na straně Objednatele (dále též
„Ucelené  období").  Nebude-li  Ucelené  období  pro  poskytování  Odborných  služeb
Objednatelem stanoveno, má se za to, že nastane kvartálně a Poskytovatel může vystavit
po  uplynutí  daného  kvartálu Objednateli  fakturu  s  přiloženým  Výkazem  prací  podle
předchozího odstavce.

5. Plnění Poskytovatele za Ucelené období představuje ve smyslu příslušných ustanovení
zákona  č. 235/2004 Sb.,  o  dani  z  přidané  hodnoty,  ve  znění  pozdějších  předpisů,
samostatné zdanitelné plnění a považuje se za uskutečněné posledním dnem Uceleného
období,  ve  kterém služby byly  poskytnuty,  pokud  nedojde  k rozporování  Výkazu prací
postupem  dle  odst.  3.  tohoto  článku,  kdy  pak  je  zdanitelným  plněním  až  termín
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odsouhlasení Výkazu prací Objednatelem.

6. Splatnost  řádně  vystavené  faktury,  obsahující  stanovené  náležitosti,  musí  činit  jeden
kalendářní  měsíc  ode  dne  jejího  doručení  Objednateli.  Faktury  budou  doručeny
elektronickou poštou na fakturační adresu předanou Objednatelem.

7. Faktury musí obsahovat identifikaci této smlouvy a veškeré údaje vyžadované právními
předpisy, zejména ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“). V případě, že faktura nebude mít
odpovídající  náležitosti,  je  Objednatel  oprávněn  zaslat  ji  ve  lhůtě  splatnosti  zpět
Poskytovateli  k doplnění,  aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti
počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného. Poskytovatel provede
opravu vystavením nové faktury. Odesláním vadné faktury Poskytovateli  přestává běžet
původní  lhůta  splatnosti,  přičemž  nová  lhůta  splatnosti  bude  stanovena  na  základě
vystavené nové faktury.

8. Poskytovatel  prohlašuje,  že  správce  daně  před  uzavřením této  smlouvy  nerozhodl,  že
Poskytovatel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH. V případě, že
správce daně rozhodne o tom, že Poskytovatel  je nespolehlivým plátcem, zavazuje se
Poskytovatel o tomto informovat Objednatele do tří pracovních dnů od vydání takového
rozhodnutí.  Stane-li  se  Poskytovatel  nespolehlivým  plátcem,  uhradí  Objednatel
Poskytovateli  pouze  základ  daně,  přičemž  DPH  bude  Objednatelem  uhrazena
Poskytovateli až po písemném doložení Poskytovateli o jeho úhradě této DPH příslušnému
správci daně.

9. V případě  jiné  sazby DPH bude Poskytovatel  Objednateli  účtovat  sazbu  DPH ve výši
odpovídající  platným a  účinným  právním předpisům  ke  dni  zdanitelného  plnění.  Cena
za plnění bez DPH tímto není dotčena.

IV. 
Součinnost

1. Objednatel se zavazuje dát Poskytovateli zadání a další pokyny pro provádění Odborných
služeb postupem dle čl. I. této smlouvy.

2. Objednatel se  zavazuje  poskytnout  Poskytovateli součinnost  nutnou  k provádění
Odborných služeb podle této smlouvy a vybavit jej potřebnými pravomocemi a podklady,
které jsou pro provádění činností na straně Poskytovatele nezbytné.

V.
Ochrana informací

1. Každá ze smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích týkají-
cích se druhé smluvní strany nebo této smlouvy či jejího plnění, které (a) získala přímo či
nepřímo  od  druhé  smluvní  strany  v souvislosti  s uzavřením  a  plněním  závazků  z této
smlouvy anebo (b) jí budou sděleny či zpřístupněny druhou smluvní stranou či je získá ji-
ným způsobem v souvislosti s plněním této smlouvy (dále jen „důvěrné informace“). Po-
vinnost mlčenlivosti zahrnuje povinnost smluvních stran učinit vše, co lze spravedlivě poža-
dovat, aby důvěrné informace nevešly ve známost nepovolané osoby.

2. Smluvní strany jsou oprávněny sdělit důvěrné informace třetí osobě pouze s předchozím
písemným souhlasem druhé smluvní strany s tím, že tento souhlas je vázán na povinnost
zavázat tuto třetí osobu, aby nakládala s těmito informacemi jako s důvěrnými a na sou-
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hlas této třetí osoby, že závazek přijímá, a to alespoň v rozsahu stanoveném touto smlou-
vou; tím nejsou dotčeny povinnosti smluvních stran stanovené obecně závaznými právními
předpisy.

3. Důvěrnými informacemi nejsou nebo přestávají být:
a) informace, které byly v době, kdy byly smluvní straně poskytnuty, veřejně známé,
b) informace, které se stanou veřejně známými poté, co byly smluvní straně poskytnuty,
s výjimkou případů, kdy se tyto informace stanou veřejně známými v důsledku porušení
závazku smluvní strany podle této smlouvy,
c) informace, které byly smluvní straně prokazatelně známé před jejich poskytnutím, nebo
d) informace, které je smluvní strana povinna sdělit oprávněné osobě na základě účinných
právních předpisů.

4. Poskytnutí informace na základě povinnosti stanovené smluvní straně obecně závazným
právním  předpisem  není  považováno  za  porušení  povinnosti  smluvní  strany  sjednané
v tomto  článku.  Jedná  se  zejména  o  povinnost  Objednatele  na  žádost  poskytnout
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů či zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve
znění pozdějších předpisů, a dalších obecně závazných právních předpisů.

5. Smluvní strany jsou dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném
znění, povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních,
jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů v informačním systému některé
ze smluvních stran.

VI.
Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru
smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v účinném znění („Zákon o registru
smluv“) a s uveřejněním této smlouvy výslovně souhlasí.

2. Od této smlouvy lze odstoupit z důvodů stanovených zákonem, zejména pak občanským
zákoníkem. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět, a to i bez
uvedení důvodu. Výpovědní doba činí dva měsíce.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
uveřejněním v registru smluv podle Zákona o registru smluv.

4. Smluvní strany předpokládají, že smlouva bude podepsána elektronicky. V případě, že by
smlouva byla v listinné podobě, bude vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každá
ze smluvních stan obdrží jedno vyhotovení.

Za Objednatele 
V Praze dne: 23.4.2021

Za Poskytovatele       
V Brně dne:22.4.2021

RNDr. Martin Vágner, CSc., ředitel jednatel
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