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Smlouva o poskytování služeb 
uzavřena dle ust. § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

I. 
Smluvní strany 

1. Objednatel: Národní pedagogický institut ČR 

a 

Sídlo: 
Zastoupený: 
IČO: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

{zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků} 
Senovážné nám. 872/25, 11 O 00 Praha 1 
Mgr. lvem Jupou, ředitelem 
45768455 
CZ45768455 
Komerční banka a.s. 
79530011/0100 

(dále jen „objednatel" - na straně jedné) 

2. Nehoupat, s.r.o. 
Sídlo: 
Zastoupený: 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 

tel.: 
e-mail: 

Purkyňova 648/125, 612 00 Brno 
Robertem Kániou, jednatelem 
06895387 
CZ06895387 
Fio banka, a.s. 
2001397141/201 O 

 
 

 

na straně druhé jako „poskytovatel" 
(dále jen „poskytovatel" - na straně druhé) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto 

Smlouvu o poskytování služeb: 

li. 
Účel a předmět plnění smlouvy 

1. Na základě této smlouvy se Poskytovatel zavazuje na své náklady, své nebezpečí a 
v souladu s obecně závaznými předpisy a normami a v rozsahu a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě poskytnout pro Objednatele Službu: 

,,NASTAVENÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ U VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK" 
(dále jen „Služba") 

2. Služba bude poskytnuta v rozsahu dle nabídky ze dne 8.4.2021 zpracované 
poskytovatelem, která je nedílnou součástí smlouvy jako příloha č. 1. 

3. Poskytovatel bude v rámci Služby zajišťovat: 

- Nefunkční požadavky (NFR) 
- Požadavky na provoz, podporu a údržbu portálu 
- Stanovení požadavků na technickou kvalifikaci zakázky 

- Připomínkování smlouvy z technického pohledu 
- Účast v komisi a podíl na hodnocení došlých nabídek 
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- Technické konzultace v ověřovací fázi VZ 

- Technické konzultace během realizace 

a dále ad hoc technické konzultace pro další veřejné zakázky realizované v NPI ČR, 
zejména: 

nastavení technických parametrů a technické kvalifikace 

- technické konzultace ke směřování dalšího vývoje webových služeb a projektů NPI 

- technický dozor nad realizací 

kontrola rozpočtů IT projektů 

4. Objednatel se zavazuje provedené Služby převzít a zaplatit. Místem poskytování Služeb 
je sídlo objednatele na adrese Senovážné náměstí 872/25, 11 O 00 Praha 1. 

Ill. 
Doba provádění služby 

1. Poskytovatel se zavazuje provést a předat Objednateli Službu specifikovanou v čl. li. této 
smlouvy následovně: 
a) termín zahájení Služby : 
b) termín ukončení) Služby: 

od zveřejnění smlouvy v registru smluv 
nejpozději do 30.4.2022, případně do vyčerpání 
sjednané částky dle čl. IV této smlouvy, podle toho, 
která skutečnost nastane dříve 

2. V případě prodlení Poskytovatele s provedením Služby je Objednatel oprávněn požadovat 
na Poskytovateli zaplacení smluvní pokuty ve výši O, 1 % z ceny Služby za každý den 
prodlení s provedením Služby, přičemž právo Objednatele na náhradu škody v plném 
rozsahu tím zůstává nedotčeno. Jestliže Poskytovatel bude v prodlení s provedením Služby 
delším 30 dnů, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

3. Pro předčasné ukončení smluvního vztahu se sjednává výpovědní lhůta 1 měsíc. 

Výpovědní lhůta začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po obdržení výpovědi. 

IV. 
Cena a platební podmínky 

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení Služby dle této smlouvy v celkové výši: 

maximální cena celkem 300.000,00 Kč bez DPH 

2. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli cenu Služby na peněžní účet Poskytovatele, 
uvedený v záhlaví této smlouvy, a to v platbách na základě faktur za skutečně poskytnuté 
služby. Přílohou faktury bude soupis prací, odsouhlasený Objednatelem, jehož součástí 
bude počet odpracovaných hodin za sjednanou hodinovou sazbu 2.500,00 Kč bez DPH 
dle přílohy č. 1 této smlouvy. Faktura bude poskytovatelem vystavena a zaslána objednateli 
na adresu: zavazky@npi.cz. Splatnost faktury si smluvní strany sjednávají v délce 30 dnů 
ode dne doručení faktury. 

3. Cena dle odst. 1 tohoto článku smlouvy je cena smluvní, pevná, konečná a neměnná po 
celou dobu realizace Služby. Sjednaná cena Služby může být zvýšena jen za podmínek 
uvedených v písemném dodatku k této smlouvě schváleném a podepsaném oběma 
smluvními stranami. 

4. Smluvní strany si sjednávají, že v případě prodlení Objednatele s úhradou ceny Služby či 
její části zaplatí Objednatel Poskytovateli úrok z prodlení ve výši O, 1 % z dlužné částky za 
každý den prodlení Objednatele s placením ceny Služby, přičemž právo Poskytovatele na 
náhradu škody v plném rozsahu tím zůstává nedotčeno. Aplikace ust. § 1805 odst. 2 
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občanského zákoníku na tuto smlouvu se vylučuje. Jestliže Objednatel bude v prodlení 
s úhradou sjednané ceny Služby delším 30 dnů, je Poskytovatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit. 

v. 
Ukončení smlouvy 

1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna smlouvu ukončit, a to: 
a) Dohodou obou smluvních stran. 
b) Výpovědí bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 3 měsíce, přičemž výpovědní lhůta 

počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci kdy druhá strana 
obdrží písemnou výpověď od strany první. 

c) Odstoupením od smlouvy v případě, že jedna ze smluvních stran podstatně poruší 
své povinnosti dané touto smlouvou a není schopna je napravit ve lhůtě 30 
kalendářních dnů od obdržení písemného oznámení této skutečnosti. 

2. Smlouva může být rovněž ukončena v případě, že Poskytovatel uvedl v nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 
výsledek zadávacího řízení. 

VI. 
Ochrana důvěrných informací 

Informace, které se Poskytovatel při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ní dozví 
o Objednateli a jeho smluvních partnerech, včetně jejich osobních údajů, podmínkách této 
smlouvy a jednání s ní spojených, o zaměstnancích Objednatele, případně další informace, 
které budou Objednatelem označeny jako důvěrné, se považují za důvěrné informace, ledaže 
jsou uvedené informace veřejně dostupné, anebo se jimi staly, či stanou, jinak než porušením 
této smlouvy. Poskytovatel nesmí poskytnout jakékoli třetí straně tyto důvěrné informace bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele, s výjimkou subjektů, které musí být 
s informacemi seznámeny za účelem plnění smlouvy a jsou vázáni povinností mlčenlivosti ve 
stejném rozsahu jako Poskytovatel anebo příslušných veřejných orgánů, úřadů a soudů, pokud 
je Poskytovatel povinen podle obecně závazných předpisů jim tyto informace poskytnout. 

VII. 
Ostatní ujednání 

1. Poskytovatel prohlašuje, že při jednání o této smlouvě mu byly sděleny všechny pro něho 
relevantní skutkové a právní okolnosti k posouzení možnosti uzavřít tuto smlouvu a že 
neočekává ani nepožaduje od Objednatele žádné další informace v této souvislosti. 

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují pro případy dle této smlouvy aplikaci ust. § 573 
občanského zákoníku. 

3. Smluvní strany si sjednávají, že odpovědnost Poskytovatele za škodu je co do výše 
náhrady škody limitována výši sjednané ceny Služby článku IV. odst. 1 této smlouvy. 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly, že není-li touto smlouvou v rámci smluvní dispozice 
dohodnuto jinak, řídí se smluvní vztahy z této smlouvy příslušnými ustanoveními obecně 
závaznými právními předpisy ČR, zejm. pak občanského zákoníku. 

2. Tato smlouva v plném rozsahu ruší a nahrazuje veškeré předchozí dohody a ujednání 
smluvních stran týkající se stejného předmětu jako tato smlouva. 
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3. Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných a číslovaných 
dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran. 

4. Poskytovatel bere na vědomí skutečnost, že Objednatel realizuje předmět smlouvy v 
souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek, které kromě důrazu na 
čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti 
zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. 

5. Poskytovatel I bere na vědomí, že Objednatel uveřejní tuto smlouvu prostřednictvím 
registru smluv, dle zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nich každá smluvní strana obdrží 
po jednom vyhotovení. 

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně přílohy, že tato 
smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu před podpisem přečetly 
a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí. 

Přílohy: 

Příloha č. 1: Cenová nabídka poskytovatele 

V Praze dne ....................... . 

Objednatel: 

Mgr. Ivo 
Jupa 

Digitálně podepsal 
Mgr. Ivo Jupa 
Datum: 2021.05.06 
16:07:51 +02'00' 

Mgr. Ivo Jupa 
ředitel 
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V Brně dne ....................... . 

Poskytovatel: 

Robert Kánia 

2021.05.03 
10:49:42 
+02'00' 

Robert Kánia 
jednatel 



Příloha č. 1 
Cenová nabídka Poskytovatele: 
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