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Smlouva o poskytování expertních poradenských služe b 

č.  

 
Čl. 1 

Smluvní strany 

 

Česká republika – Správa základních registr ů 
sídlo:   Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 
IČ:   72054506 
DIČ:    
bankovní spojení: ČNB Praha,  
č. účtu:  5600881/0710 
zastoupená:  Ing. Michalem Peškem, ředitelem Správy základních registrů  
kontaktní osoba: Ing. Zuzana Vašinová 
e-mail, telefon: zuzana.vasinova@szrcr.cz, 225 514 778  
 

(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
Fiala, Tejkal a partne ři, advokátní kancelá ř, s.r.o. 
sídlo:  Helfertova 2040/13, Černá Pole, 613 00 Brno   
IČ:    28360125     
DIČ:    CZ28360125      
zastoupená:  Mgr. Janem Tejkalem, jednatelem    
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 63681 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.    
číslo účtu:  231532880/0300    
kontaktní osoba: Mgr. Jan Tejkal, jednatel   
e-mail, telefon: recepce@akfiala.cz, +420 541 211 528     
    

(dále jen „Poskytovatel“) 

 

 
uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanský zákoník,  
(dále jen „Smlouva“). 
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Čl. 2 

Úvodní ustanovení 

2.1 Objednatel dne 16. 12. 2016 zahájil zadávací řízení veřejné zakázky s názvem „Poskytování 
právních činností“ (dále jen „Veřejná zakázka “) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Na základě a v souladu s výsledky tohoto zadávacího 
řízení je uzavírána tato Smlouva, přičemž nabídka Poskytovatele byla v rámci zadávacího 
řízení vyhodnocena jako nejvýhodnější. 

Čl. 3 

Účel Smlouvy 

3.1 Účelem této Smlouvy je zajištění realizace předmětu Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky uveřejněné na profilu zadavatele na adrese: 
https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_4.html, tj. poskytování komplexních právních 
služeb při výkonu činnosti Objednatele, a to v souladu s podmínkami Objednatele 
definovanými touto Smlouvou.  

 

Čl. 4 

Předmět Smlouvy 

4.1. Předmětem plnění Veřejné zakázky je poskytování komplexních právních služeb při výkonu 
činnosti Objednatele, spočívajících především v: 

� poskytování právních porad a konzultací,  

� účasti a zastupování Objednatele při jednáních s třetími stranami, 

� zpracování právních rozborů, stanovisek, posouzení, doporučení a analýz,  

� přípravě, realizaci a administraci zadávacích dokumentací, výzev, smluv a jiných podání 
či dokumentů,  

� právní podpoře při realizaci zadávacího řízení a zadávání veřejných zakázek, 

� zastupování Objednatele před správními orgány, zejména Úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) v souvislosti se zadávacími řízeními a uzavřenými 
smluvními závazky, vypracování návrhů rozhodnutí o případných námitkách a vyjádření 
pro UOHS, 

� zastupování Objednatele v řízeních před soudy, a to jak v rámci občanského soudního 
řízení dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, tak 
v rámci správního soudnictví dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění 
pozdějších předpisů, 

� právním poradenství při přípravě materiálů na jednání vlády a pracovní skupiny pro 
transparentní veřejné zakázky, včetně vypracování souvisejících podkladů a příloh, 

� proškolování zaměstnanců Objednatele v oblasti zadávání veřejných zakázek. 
 

4.2. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že rozsah poradenských služeb bude záviset,  
na aktuálních potřebách Objednatele s tím, že služby dle této Smlouvy budou poskytovány  
za jednotkovou cenu dle Čl. 6 této Smlouvy. 

4.3. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli sjednanou cenu za řádně a včas poskytnuté 
Služby, a to za podmínek touto Smlouvou dále stanovených.  
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4.4. Poradenské služby budou poskytovány Objednateli do výše finančních prostředků 
Objednatele vyčleněných pro předmět plnění této Smlouvy, tj. maximálně do výše  
3 200 000,- Kč bez DPH (slovy „tři miliony dvě stě tisíc korun českých“) 

4.5. Poskytovatel se zavazuje zajistit na poskytování právních služeb dle této Smlouvy osoby 
určené do role člena realizačního týmu Poskytovatele, jimiž Poskytovatel prokázal kvalifikaci 
v zadávacím řízení Veřejné zakázky, a prostřednictvím těchto osob poskytovat plnění dle 
této Smlouvy. Složení realizačního týmu uvede Poskytovatel v Příloze č. 1 této Smlouvy. 
Jakákoliv změna člena realizačního týmu musí být předem projednána a písemně schválena 
Objednatelem, přičemž toto bude Objednatelem schváleno v závažných a odůvodněných 
případech. Poskytovatel se v takovém případě zavazuje nahradit člena realizačního týmu 
takovou osobou, která disponuje požadovanými minimálními znalostmi a odbornou kvalifikací 
dle požadavků Objednatele uvedených v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. 

 

Čl. 5 

Termín, místo a zp ůsob poskytování služeb 

5.1 Poskytovatel je při poskytování služeb povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých 
nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen sledovat a chránit zájmy 
a dobré jméno Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. Objednatel je povinen 
poskytovat Poskytovateli součinnost nezbytnou k řádnému plnění povinností Poskytovatele 
dle této Smlouvy. V případě nevhodných pokynů Objednatele je Poskytovatel povinen na 
nevhodnost těchto pokynů Objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese 
Poskytovatel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných 
pokynů Objednatele Objednateli a/nebo Poskytovateli a/nebo třetím osobám vznikly. 
K plnění požadovaných služeb poskytne Objednatel Poskytovateli veškerou jemu dostupnou 
dokumentaci. 

5.2 Poskytovatel je povinen vypracovat písemný výstup, který bude obsahovat zejména údaje 
o Objednateli a Poskytovateli, číslo této Smlouvy, podrobný popis a rozsah poskytnutých 
služeb, závěr z poskytnutých služeb, popř. doporučení Poskytovatele pro další postup 
Objednatele (dále jen „výstup“). Výstup může mít formu výkazu práce Poskytovatele, pokud 
poskytnuté služby spočívaly v poskytnutí konzultačních a poradenských služeb na jednání 
za přítomnosti Objednatele nebo jím pověřené osoby. Písemný výstup předá Poskytovatel 
(poštou, emailem, osobně nebo datovou schránkou) Objednateli nebo jím pověřené osobě. 

5.3 Výstup podepsaný oprávněnou osobou bude předán Poskytovatelem Objednateli v českém 
jazyce v dohodnutých termínech buď v listinné podobě vytištěné v jednom originálu, nebo  
v elektronické podobě v běžně používaných grafických formátech. 

5.4 Místem předání výstupu je adresa sídla Objednatele. 

5.5 O předání a převzetí výstupu bude Poskytovatelem vyhotoven protokol o předání a převzetí 
výstupu (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma 
smluvními stranami, a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.  

5.6 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí výstupu, pokud služby nebyly poskytnuty řádně 
v souladu s touto Smlouvou a/nebo ve sjednané kvalitě a/nebo pokud výstup neobsahoval 
veškeré údaje požadované touto Smlouvou a/nebo Objednatel nesouhlasí s počtem hodin 
poskytnutých služeb, které budou Objednateli účtovány, přičemž v takovém případě 
Objednatel důvody odmítnutí převzetí výstupu písemně Poskytovateli sdělí, a to nejpozději 
do 5 pracovních dnů od termínu předání výstupu. Na předání následného výstupu se použijí 
výše uvedená ustanovení tohoto článku.  

5.7 Pokud Objednatel uplatní písemný nárok na odstranění vad výstupu, zavazuje se 
Poskytovatel tyto vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních 
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dnů, nestanoví-li Objednatel jinak. Poskytovatel se zavazuje, že bude poskytovat služby na 
celém území České republiky, přičemž veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé 
Poskytovateli v souvislosti s poskytováním služeb dle této Smlouvy jsou již zahrnuty v ceně 
poskytovaných služeb. 

 

Čl. 6 

Cena a platební podmínky 

6.1 Smluvní strany se dohodly, že za služby poskytnuté řádně ve sjednané kvalitě podle této 
Smlouvy Objednatel zaplatí Poskytovateli za jednu (1) hodinu poskytnutých služeb cenu 
ve výši: 

600,- Kč bez DPH, tj. 726,- Kč s DPH 

jako cenu nejvýše přípustnou, při sazbě DPH ve výši 21%. , přičemž sazba DPH bude 
v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Nejnižší časová 
jednotka odpracovaného času, za kterou náleží Poskytovateli odměna, je 15 minut. 

6.2 Celková maximální sjednaná cena za veškeré poskytnuté služby dle této Smlouvy činí  
3 200 000,- Kč bez DPH (slovy „tři miliony dvě stě tisíc korun českých“), tj. 3 872 000,- Kč 
s DPH (slovy „tři miliony osm set sedmdesát dva tisíc korun českých“). 

6.3 Celková sjednaná cena poskytovaných služeb je stanovena jako cena nejvýše přípustná 
a nepřekročitelná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé Poskytovateli 
v souvislosti s poskytováním služeb, vyhotovením a předáním výstupů dle této Smlouvy.  

6.4 Povinnou přílohou každé faktury Poskytovatele bude výstup Poskytovatele včetně protokolu 
akceptovaného Objednatelem. 

6.5 Cena poskytnutých služeb bude hrazena na základě faktury za poskytnuté služby. Faktura 
bude vystavena do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za 
nějž je fakturováno a po akceptování výstupu Objednatelem. 

6.6 Faktura vystavená Poskytovatelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, 
číslo jednací Smlouvy obou smluvních stran, počet fakturovaných časových jednotek a dále 
vyčíslení zvlášť ceny služeb bez DPH, zvlášť DPH a cenu služeb včetně DPH. 

6.7 Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů ode dne 
doručení faktury Objednateli na kontaktní adresu Objednatele. Cena za poskytnuté služby 
se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny za poskytnuté služby 
z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele. 

6.8 Pokud bude faktura doručena v období mezi 16. prosincem a 28. únorem roku následujícího, 
Smluvní strany se dohodly, že na žádost Objednatele Poskytovatel prodlouží splatnost 
faktury na šedesát (60) kalendářních dní ode dne jejího doručení. 

6.9 Objednatel nebude poskytovat Poskytovateli jakékoliv zálohy na úhradu ceny poskytnutých 
služeb. 

6.10 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit fakturu, která 
neobsahuje náležitosti stanovené touto Smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně 
a/nebo nesplňuje veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména musí 
obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní listiny stanovené v § 435 
občanského zákoníku. Poskytovatel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit 
nebo nově vyhotovit. V takovém případě není Objednatel v prodlení se zaplacením ceny 
poskytnutých služeb. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne 
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běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů, resp. 60 kalendářních dnů 
v případě užití postupu podle odst. 6.8 této Smlouvy. 

6.11 Pokud bude Poskytovatel v prodlení s plněním jakékoli povinnosti podle této Smlouvy, 
zejména pokud neposkytne služby řádně a včas a/nebo ve sjednané kvalitě, nebude 
Objednatel povinen provést úhradu ceny za poskytnuté služby podle této Smlouvy, dokud 
Poskytovatel nezjedná nápravu.  

 

Čl. 7 

Povinnost ml čenlivosti 

7.1 Poskytovatel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, 
které při plnění této Smlouvy získá od Objednatele nebo o Objednateli či jeho zaměstnancích 
a spolupracovnících, a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu Objednatele žádné třetí 
osobě ani je použít v rozporu s účelem této Smlouvy, ledaže se jedná: 

a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 
b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 

rozhodnutím oprávněného orgánu.  

7.2 Poskytovatel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. 7.1 této Smlouvy 
všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb Objednateli dle této Smlouvy. 

7.3 Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb 
dle této Smlouvy, odpovídá Poskytovatel, jako by povinnost porušil sám. 

7.4 Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy. 

 

Čl. 8 

Vzájemná komunikace smluvních stran 

8.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně si předávat veškeré informace potřebné pro řádné 
plnění této Smlouvy. 

8.2 Komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím kontaktních osob, osob 
oprávněných jednat jménem smluvních stran nebo jimi písemně pověřených pracovníků. 

8.3 Jména kontaktních osob jsou uvedena v čl. 1 této Smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny 
jimi jmenované kontaktní osoby změnit, přičemž změna je účinná doručením písemného 
oznámení o takové změně druhé Smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že v případě 
změny kontaktních osob není nutno ke Smlouvě uzavírat dodatek. 

8.4 Veškerá oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují ke Smlouvě, nebo která mají 
být učiněna na základě Smlouvy a která mají či mohou mít jakýkoliv účinek  
na trvání, změnu či ukončení této Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě  
a druhé Smluvní straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou 
registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, není-li 
Smlouvou stanoveno nebo mezi Smluvními stranami pro konkrétní případy písemně 
dohodnuto jinak. Poskytovatel je oprávněn komunikovat s Objednatelem prostřednictvím 
datové schránky. 

8.5 Ukládá-li Smlouva doručit některý dokument v písemné podobě, rozumí se doručení 
oznámení druhé smluvní straně buď v tištěné formě nebo v elektronické (digitální) podobě 
jako dokument ve standardních formátech MS Office nebo *.pdf, nebude-li dohodou 
smluvních stran určeno jinak. 
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8.6 Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své poštovní adresy nebo e-mailové adresy 
budou o této změně druhou smluvní stranu písemně informovat nejpozději do pěti (5) 
pracovních dnů. 

 

Čl. 9 

Sankce a odstoupení od smlouvy 

9.1 V případě nedodržení termínu poskytnutí služeb a/nebo předání výstupu a/nebo odstranění 
vad poskytnutých služeb ve sjednané kvalitě podle čl. 5 ze strany Poskytovatele je 
Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové maximální 
dohodnuté ceny poskytovaných služeb bez DPH za každý i započatý kalendářní den 
prodlení. 

9.2 Jestliže se jakékoli prohlášení Poskytovatele podle čl. 7 ukáže nepravdivým nebo 
zavádějícím nebo Poskytovatel poruší jiné povinnosti podle čl. 7 této Smlouvy, zavazuje se 
Poskytovatel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy „padesát tisíc 
korun českých“) za každé jednotlivé porušení povinnosti. 

9.3 Objednatel je povinen zaplatit Poskytovateli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě 
splatnosti zákonný úrok z prodlení z dlužné částky dle příslušné faktury za každý,  
byť i započatý, den prodlení. 

9.4 Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne jejich 
uplatnění. 

9.5 Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu 
škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost Poskytovatele dále řádně poskytovat 
služby ve sjednané kvalitě. 

9.6 Za podstatné porušení této Smlouvy Poskytovatelem, které zakládá právo Objednatele  
na odstoupení od této Smlouvy, se považuje zejména: 

a. prodlení Poskytovatele s řádným poskytováním služeb ve sjednané kvalitě a/nebo 
předáním výstupu o více než 14 kalendářních dnů, 

b. porušení jakékoli povinnosti Poskytovatele podle čl. 7 této Smlouvy, 
c. postup Poskytovatele při poskytování služeb v rozporu s oprávněnými zájmy a pokyny 

Objednatele. 

9.7 Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že  

a. vůči majetku Poskytovatele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují, 

b. insolvenční návrh na Poskytovatele byl zamítnut proto, že majetek Poskytovatele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 

c. Poskytovatel vstoupí do likvidace. 

9.8 Poskytovatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel bude v prodlení 
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 30 
kalendářních dní. 

9.9 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy kdykoliv. Účinky odstoupení nastávají 
uplynutím lhůty 10 kalendářních dnů, která počíná běžet prvním dnem následujícím po 
doručení projevu vůle odstoupit od Smlouvy Poskytovateli. V takovém případě je 
Poskytovatel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy Objednatele 
vážně ohroženy. 
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9.10 Účinky každého odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu 
vůle odstoupit od této Smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká 
zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti. 

 

 

Čl. 10 

Odpov ědnost za škodu 

10.1. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení 
povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či vyplývajících z této 
Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k předcházení škodám a k 
minimalizaci vzniklých škod.  

10.2. Poskytovatel neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak 
chybného zadání a/nebo příkazu, které obdržel od Objednatele, upozornil-li písemně na 
nesprávnost tohoto zadání a/nebo příkazu Objednatele a ten i přes upozornění na chybném 
zadání a/nebo příkazu trval.  

10.3. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této Smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek 
vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 

10.4. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na 
vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání překážek 
vylučujících povinnost k náhradě škody.  

10.5. Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o 
porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v celém rozsahu. 

 

Čl. 11 

Licen ční ujednání 

11.1 Ke všem částem plnění, které mají povahu autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), a k nimž Poskytovatel má 
nebo mu vznikne majetkové autorské právo, poskytuje Poskytovatel Objednateli licenci ke 
všem způsobům užití známým ke dni poskytnutí plnění majícího povahu autorského díla. 

11.2 Licenci dle předcházejícího odstavce této Smlouvy Poskytovatel uděluje Objednateli jako 
bezúplatnou, nevýhradní, přenosnou, na dobu trvání majetkových práv autora, v 
neomezeném územním rozsahu. Poskytovatel uděluje Objednateli oprávnění k zapracování, 
sloučení nebo připojení autorských děl a jejich částí, dodaných nebo vytvořených 
Poskytovatelem dle této smlouvy dle potřeb a vůle Objednatele, a dále k jakýmkoliv změnám 
uvedených autorských děl. 

11.3 Poskytovatel se zavazuje učinit všechna nezbytná opatření nutná pro zabezpečení 
nerušeného výkonu práv vyplývajících z této Smlouvy pro Objednatele. 

11.4 Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn udělit licence uvedené v tomto článku. Pokud 
Poskytovatel zjistí, že nebude moci dostát prohlášení dle předchozí věty, je povinen na 
takovou skutečnost Objednatele neprodleně písemně upozornit. Poskytovatel odpovídá 
objednateli za jakoukoliv škodu, nemajetkovou újmu či náklady, včetně veškerých výdajů na 
odbornou právní pomoc, vyplývající z jakéhokoli porušení autorských a jiných práv duševního 



 
 

 Strana 8 (celkem 11) 

 

vlastnictví Poskytovatele nebo třetích osob užíváním autorských děl dodaných 
Poskytovatelem za účelem splnění závazků z této Smlouvy. 

 

 

Čl. 12 

Ostatní ujednání 

12.1 Poskytovatel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit 
práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu. 

12.2 Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu písemně oznámit změnu údajů 
uvedených v čl. 1 této Smlouvy.  

12.3 Poskytovatel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této Smlouvy 
uchovávat nejméně po dobu 10 let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení 
poslední části ceny poskytnutých služeb popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této 
Smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány. 

12.4 Poskytovatel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb 
dle této Smlouvy ze strany Objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, 
a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, Centra pro regionální 
rozvoj České republiky, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně 
dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke 
kontrole pověří nebo zmocní. 

12.5 Poskytovatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

12.6 Poskytovatel je povinen upozornit Objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud Poskytovatel 
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této 
Smlouvy. 

12.7 Poskytovatel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a všech dalších 
údajů uvedených v této Smlouvě včetně ceny poskytovaných služeb.  

12.8 Poskytovatel se zavazuje, že při poskytování služeb neporuší práva třetích osob, která těmto 
osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví. 

12.9 Poskytovatel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatelem 
v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Čl. 13 

Závěrečná ustanovení 

13.1 Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. 1 jsou oprávněny k poskytování součinnosti 
dle této Smlouvy. 

13.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv. 

13.3 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. prosince 2020 nebo do vyčerpání 
celkové ceny dle čl. 6 odst. 2 této Smlouvy podle toho, která ze skutečností nastane dříve. 

13.4 Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou přímo upraveny touto Smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
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13.5 Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací Smlouvy budou 
řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před 
příslušnými obecnými soudy.  

13.6 Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu 
k této Smlouvě irelevantní, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. 

13.7 Tato Smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě. 

13.8 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po jednom (1) vyhotovení.  

13.9 Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

a) Příloha č. 1 – Seznam osob realizačního týmu 

13.10 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.  

 
 
 

V Praze dne      V Brně dne  
 
 
 
 
Za Objednatele:     Za Poskytovatele: 
 
 
________________________________  ________________________________ 
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Příloha č. 1 Smlouvy 

 

 

Seznam osob realiza čního týmu 

 
Advokát č. 1 

Titul, jméno a p říjmení Mgr. Petr Pernica 

Pracovní pom ěr k účastníkovi 
(interní / externí pracovník) 

poddodavatel - advokát trvale spolupracující 
s FTAK 

Praxe s poskytováním právních služeb 
v oblasti zadávání ve řejných zakázek: 

více než 5 let 

Praxe s poskytováním právních služeb 
v oblasti práva informa čních a 
komunika čních technologií: 

více než 5 let 

Praxe v zastupování klienta p řed Úřadem 
pro ochranu hospodá řské sout ěže 
v souvislosti se zadávacími řízeními: 

ANO 

Advokát č. 2 

Titul, jméno a p říjmení JUDr. Petr Fiala 

Pracovní pom ěr k uchaze či 
(interní / externí pracovník) 

jednatel FTAK 

Praxe s poskytováním právních služeb 
v oblasti zadávání ve řejných zakázek: 

více než 9 let 

Praxe s  poskytováním právních služeb 
v oblasti práva informa čních a 
komunika čních technologií: 

více než 5 let 

Praxe v  zastupování klienta p řed Úřadem 
pro ochranu hospodá řské sout ěže 
v souvislosti se zadávacími řízeními: 

ANO 
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Advokát č. 3 

Titul, jméno a p říjmení Mgr. Jan Tejkal 

Pracovní pom ěr k uchaze či 
(interní / externí pracovník) 

jednatel FTAK 

Praxe s poskytováním právních služeb 
v oblasti zadávání ve řejných zakázek: 

více než 6 let 

Praxe s  poskytováním právních služeb 
v oblasti práva informa čních a 
komunika čních technologií: 

více než 5 let 

Praxe v  zastupování klienta p řed Úřadem 
pro ochranu hospodá řské sout ěže 
v souvislosti se zadávacími řízeními: 

ANO 

 

 

 

  

 
 


