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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

  
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 
  
1. objednatelem: Město Břeclav 

zastoupeným: Ing. Bc. Tomášem Letochou, vedoucím odboru kanceláře tajemníka na základě 
pověření Rady města Břeclavi ze dne 30.06.2021 
se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav 
IČO: 00283061, DIČ: CZ00283061 

(dále jen „objednatel“) 
a 
 

2. poskytovatelem:  TrimCon s.r.o. 
zastoupeným:  Michalem Henychem, MBA, jednatelem 
se sídlem: Václavské náměstí 841/3, Nové Město, 110 00 Praha 1 
oprávnění k podnikatelské činnosti: zapsán v OR vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl C, vložka 73754 
IČO: 26140012, DIČ: CZ26140012 

(dále jen „poskytovatel“) 
   

I. 
Předmět plnění 

1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout objednateli služby specifikované 
v čl. I. odst. 2. této smlouvy a v případných dodatcích této smlouvy. Objednatel se 
zavazuje zaplatit poskytovateli za poskytnuté služby odměnu dle ujednání této smlouvy. 

2. Službami ve smyslu této smlouvy se rozumí poradenské, konzultační a koučovací služby 
vedoucí ke zpracování Aktualizace ICT strategie města Břeclav (dále jen Strategie).  

3. Rozsah poskytovaných služeb (na základě nabídky v předpokládaném rozsahu 
10člověkodnů) je stanoven na: 

a. realizaci analytických workshopů a zpracování závěrů 
b. realizaci workshopů pro stanovení cílů rozvoje ICT v rozsahu zpracovávané 

Strategie 
c. vytvoření rámcových plánů realizace Strategie 
d. finální zpracování Strategie nejpozději do 30. 11. 2021 

4. O převzetí zpracované Strategie bude sepsán předávací protokol, objednatel je oprávněn 
vytknout poskytovateli případné vady, neučiní-li tak, je Strategie předána a objednatelem 
převzata bez výhrad. Vytknutí případných vad se zaznamená do předávacího protokolu. 

5. Poskytovatel je povinen odstranit případné vady do 14dní, nedohodnou-li se smluvní 
strany písemně jinak. 

6. Vytvoří-li poskytovatel při plnění této smlouvy dílo chráněné autorským právem, 
průmyslovým právem či jiným právem duševního vlastnictví, vykonává objednatel veškerá 
majetková práva k dílu, které je poskytovatelem vytvořeno na základě a/nebo pro potřeby 
této smlouvy jako celku i k jeho částem, včetně těch nedokončených, svým jménem  
a na svůj účet bez jakéhokoli omezení. Poskytovatel není oprávněn vykonávat majetková 
práva k žádnému dílu vytvořenému na základě této smlouvy. 

7. Poskytovatel nemá nárok na jakoukoliv další či dodatečnou odměnu v souvislosti s díly 
vytvořenými na základě této smlouvy vůči objednateli či osobám, kterým budou práva 
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k dílům postoupena či jinak převedena, jelikož odměna uvedená v článku III. této smlouvy 
zahrnuje veškeré možné další nároky poskytovatele. 

 
 

II. 
Doba a místo plnění 

1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou s platností od doby jejího podpisu oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran do 30. 11. 2021. 

2. Místem plnění se sjednává adresa sídla objednatele, tedy prostory na adrese náměstí T. 
G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav, vyhodnocení závěrů workshopů, příprava analytických 
podkladů a zpracování finálního výstupu bude probíhat v prostorách poskytovatele. 

 
 

III. 
Odměna poskytovatele 

1. Poskytovateli náleží za jeho služby dle této smlouvy odměna, jejíž výše byla smluvními 
stranami dohodnuta jako smluvní ve smyslu § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve výši: 

150.000 Kč 
 

2. Odměna poskytovatele dohodnutá v čl. III. odst. 1. této smlouvy neobsahuje DPH (DPH 
bude připočteno dle platných právních předpisů) a pokrývá kompletní dodávku služeb 
včetně cestovních nákladů. V odměně poskytovatele jsou zahrnuty náklady na případné 
materiály, honoráře konzultanta a náklady spojené s přípravou konzultací, náklady na 
běžné pomůcky.  

 
 

IV. 
Platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli odměnu dle čl. III. této smlouvy na základě 
faktury, vystavené poskytovatelem po převzetí Strategie objednatelem. 

2. Platba odměny poskytovatele je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne vystavení faktury 
poskytovatelem. 

 
 

V. 
Smluvní pokuta 

1. V případě prodlení objednatele s úhradou odměny poskytovatele uhradí objednatel 
poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

2. V případě prodlení poskytovatele s předáním Strategie dle této smlouvy uhradí 
poskytovatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové odměny poskytovatele 
za každý den prodlení. 

3. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty. 
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VI. 
Změny smlouvy, ukončení smlouvy 

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze výslovným, oboustranně potvrzeným 
smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, výslovně 
nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. 

2. Pokud nastanou u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění 
smlouvy, je taková strana povinna oznámit to straně druhé a navrhnout jednání o změně 
smlouvy za účasti zástupců smluvních stran oprávněných k podpisu smlouvy. 

3. Smlouva může být ukončena dohodou, výpovědí nebo odstoupením od smlouvy. 
4. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodů. Poskytovatel 

je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v případě podstatného porušení této smlouvy  
ze strany objednatele. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se 
rozumí opakované nedodržení součinnosti v dohodnutých termínech pro plnění této 
smlouvy. V takovém případě smlouva zaniká uplynutím výpovědní doby, která končí 
posledním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 
v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. 

5. Kterákoli ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní 
strana se vůči ní dopustila nekalosoutěžního jednání, jednání odporujícího zásadám 
poctivého obchodního styku nebo podstatného porušení smlouvy. 

6. Objednatel dále může odstoupit od smlouvy, pokud poskytovatel bude v prodlení  
s plněním svých závazků vyplývajících z této smlouvy a tento nedostatek neodstraní ani 
ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy byl na něj objednatelem písemně upozorněn. 

7. V případě odstoupení od smlouvy zaniká tato smlouva dnem doručení písemného 
oznámení smluvní strany o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. V odstoupení 
musí být přitom uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje. 

8. Smluvní strana, která důvodné odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy 
zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady, které jí v souvislosti s platným 
odstoupením od smlouvy vznikly. 

 
 

VII. 
Zachování mlčenlivosti, ostatní ujednání 

1. Poskytovatel se zavazuje udržovat veškeré informace týkající se objednatele, zjištěné  
při plnění závazku z této smlouvy, jako informace důvěrného charakteru, pokud jde  
o informace, které nejsou zjistitelné z veřejně přístupných zdrojů, které poskytovatel 
neměl před zahájením poskytování služeb dle této smlouvy a jejichž vyzrazení třetí osobě 
je způsobilé přivodit objednateli majetkovou, či jinou újmu. Obchodní tajemství je blíže 
specifikováno v § 504 občanského zákoníku.  

2. Objednatel je oprávněn použít případnou dokumentaci a materiály použité 
poskytovatelem při konzultacích jen pro účel, pro který byly objednateli poskytnuty. 
Objednatel se výslovně zavazuje, že poskytnutou dokumentaci a materiály nepředá třetím 
osobám a ani je sám nevyužije mimo účel stanovený touto smlouvou, a to zejména jejich 
přímým použitím pro jiné účely či jako vzorové podklady. Objednatel je oprávněn 
dokumentaci a materiály dle tohoto bodu užívat i v době mimo trvání této smlouvy  
a to i opakovaně. Jiné využití než k účelu stanovenému touto smlouvou je možné pouze 
na základě písemného souhlasu poskytovatele. 

3. Objednatel výslovně prohlašuje, že je mu známo, že způsob provádění konzultací, 
zejména jejich organizační a materiálové zabezpečení, jakož i veškeré ostatní postupy, 
použité poskytovatelem (jeho know-how) představují obchodní tajemství poskytovatele  
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ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Objednatel se zavazuje toto obchodní tajemství
zachovávat a prohlašuje, že strpí důsledky předvídané zákonem pro případ jeho porušení,
toto se však nevztahuje na povinnosti objednatele jako povinného subjektu, které vyplývají
ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.

VIII.
Závěrečná ujednání

1. Pokud nebylo v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se smluvní vztah daný touto smlouvou
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
ve znění pozdějších předpisů.

2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě, a každá smluvní strana k ní připojuje
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících
důvěru pro elektronické transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis. Tato smlouva
nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední smluvní strany a
účinnosti dnem zveřejnění smlouvy vč. jejich příloh v registru smluv dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly,
že uveřejnění smlouvy dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv
objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném
rozsahu, včetně příloh a dodatků v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra
ve smyslu zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a
svobodné vůle, což potvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

V Břeclavi V Praze

………….................................. ………..................................
Ing. Bc. Tomáš Letocha Michal Henych, MBA

vedoucí odboru kanceláře tajemníka jednatel


