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Smlouva o zpracování znaleckého posudku č. CTU/2021_126  
 

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „NOZ“). 

 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
Česká republika – Český telekomunikační úřad 
se sídlem:   Sokolovská 58/219, Praha 9 – Vysočany 
adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 
jednající:    Mgr. Ing. Hana Továrková, předsedkyně Rady ČTÚ  
Bankovní spojení:   ČNB Praha 
číslo účtu:   725 001/0710 
IČO:     701 06 975 
DIČ:     CZ70106975 (osoba identifikovaná k dani) 
 
dále také „objednatel“ na straně jedné  
 
a 
 
Ing. Ivana Prchalová Heřboltová, CSc. 
se sídlem:   Růženec 669/31b, 644 00  Brno 
IČO:     687 03 171 
DIČ:     CZ6355111708 
bankovní spojení:   ČSOB 
číslo účtu:   156633701/0300 
  
dále také „zpracovatel“ na straně druhé, 
 
uzavírají tuto smlouvu o zpracování znaleckého posudku, a to za podmínek dále uvedených. 
 
 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 
Předmětem smlouvy je na straně jedné závazek zpracovatele vyhotovit pro objednatele 
znalecký posudek týkající se ocenění práva využívání rádiových kmitočtů v rozsahu dle čl. III 
této smlouvy, a dále závazek zpracovatele poskytnout objednateli podporu při vypořádání 
případných připomínek ke znaleckému posudku, a na straně druhé závazek objednatele řádně 
a včas vyhotovený znalecký posudek, resp. další poskytnuté služby, převzít a uhradit 
zpracovateli sjednanou odměnu.  
 

III. OBSAH PLNĚNÍ 
1. Zpracovatel se zavazuje vyhotovit znalecký posudek jehož předmětem bude zodpovězení 

otázek týkajících se problematiky ocenění práva využívání rádiových kmitočtů. 
Upřesnění osnovy a otázek, které by měl znalecký posudek odpovídat, resp. zodpovědět, 
bude provedeno po podpisu této smlouvy na základě jednání smluvních stran. 

2. Zpracovatel vyhotoví znalecký posudek pro objednatele za účelem jeho použití pro činnost 
objednatele, zejména pro stanovení výše plateb za udělení práva použití příslušného 
pásma kmitočtového spektra. Pro vyhotovení znaleckého posudku zpracovatel zohlední 
všechny podklady a výchozí informace předložené objednatelem podle čl. VI odst. 3 této 
smlouvy, a způsob jejich zohlednění okomentuje ve znaleckém posudku. Součástí 
znaleckého posudku budou přílohy s přehledně uspořádanými vstupními daty s uvedením 
jejich zdrojů, způsobu jejich získání a případných úprav. 
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3. Zpracovatel předá znalecký posudek ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě 
a v elektronické podobě na technickém nosiči dat (USB flashdisk) oprávněné osobě 
objednatele. Textová část znaleckého posudku bude zpracována ve formátu PDF 
(strojově čitelném). Objednatel v termínu do 5 kalendářních dnů od předání znaleckého 
posudku prostuduje jeho obsah a ověří, zda je odevzdán bez vad a ve sjednaném 
rozsahu. Objednatel sdělí do konce této lhůty zpracovateli, zda znalecký posudek 
akceptuje, nebo že jej neakceptuje, a to s uvedením případných vad. O předání a převzetí 
znaleckého posudku bude sepsán předávací protokol, který bude stvrzen podpisem obou 
stran. V případě, že objednatel znalecký posudek akceptuje, je zpracovatel oprávněn 
vystavit fakturu v dohodnuté výši. V případě, že se objednatel ve lhůtě nevyjádří, má se 
za to, že znalecký posudek akceptuje.  

4. Zpracovatel poskytne odbornou podporu při vypořádání případných připomínek ke 
znaleckému posudku. 

 
IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Pro předání a převzetí znaleckého posudku v rozsahu podle čl. III této smlouvy jsou stanoveny 
následující termíny:  
a) Předložení výchozího textu znaleckého posudku – nejpozději do 5. 11. 2021; 
b) Prezentace s diskusí o výchozím textu znaleckého posudku a jeho vstupních datech – 

nejpozději do 9. 11. 2021; 
c) Předložení finálního textu znaleckého posudku – nejpozději do 10. 11. 2021; 
Výše uvedené termíny platí při zajištění účinné a bezodkladné součinnosti objednatele. 
 

V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
1. Odměna za vyhotovení znaleckého posudku se sjednává v paušální výši 845.000,- Kč bez 

daně z přidané hodnoty (DPH), 
2. V případě požadavku objednatele na poskytnutí dodatečných služeb (úkonů) budou tyto 

poskytnuty za cenu odpovídající součinu hodinové sezby ve výši 3.500,- Kč/hod. bez DPH 
a počtu hodin skutečně poskytnutých služeb. Za dodatečné služby není považováno 
poskytnutí odborné podpory při vypořádání případných připomínek ke 
znaleckému posudku ve smyslu čl. III odst. 4 této smlouvy. 

3. Ceny bez DPH zahrnují veškeré náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku, 
DPH bude připočtena dle aktuálně platné sazby ke dni zdanitelného plnění. 

4. Odměna je v příslušné části splatná po protokolárním převzetí a akceptaci znaleckého 
posudku objednatelem, resp. po ukončení poskytování odborné podpory podle čl. III 
odst. 4 této smlouvy, a to na základě předložené faktury do 14 dnů ode dne jejího 
doručení. 

5. Faktura bude obsahovat číslo této smlouvy a dále náležitosti podle § 29 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 NOZ. 
V případě, že faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo nebude obsahovat 
správné údaje podle této smlouvy, je objednatel oprávněn takovou fakturu do dne 
splatnosti vrátit a zpracovatel je povinen vystavit fakturu novou. Nevrátí-li objednatel 
v uvedené lhůtě fakturu, má se za to, že vyúčtovanou částku uznal; požádá-li však 
objednatel o podrobnou specifikaci úkonu nebo jiné vysvětlení k fakturovaným částkám, 
neskončí lhůta k vrácení faktury dříve, než po uplynutí 5 dní od doručení takové 
specifikace nebo vysvětlení objednateli. 
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VI. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
1. Smluvní strany určují pro účely této smlouvy oprávněné osoby, které jsou oprávněny 

v určeném rozsahu jednat za smluvní strany v průběhu plnění této smlouvy, zejména pak 
poskytnout nezbytné podklady nebo informace, předat nebo převzít sjednané plnění:  
za objednatele:    
    e-mail:  tel.: +   
za zpracovatele:  
    e-mail:  tel.: 

2. Objednatel se zavazuje poskytnout zpracovateli při plnění předmětu smlouvy součinnost 
spočívající mimo jiné v poskytování nezbytných podkladů či výchozích informací 
nezbytných pro zpracování znaleckého posudku.  

3. Zpracovatel se zavazuje vyhotovit znalecký posudek s odbornou péčí a všemi dostupnými 
znalostmi, ve sjednaném rozsahu a termínu, a se zohledněním všech podkladů 
a výchozích informací předložených objednatelem.  

4. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o informacích týkajících se této 
smlouvy, či jinak získaných v souvislosti s plněním podle této smlouvy a nesdělovat je třetí 
straně a současně berou na vědomí, že takové informace jsou důvěrné ve smyslu  
§ 1730 NOZ. Toto ustanovení se nevztahuje na povinnosti vyplývající ze zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Zpracovatel se zavazuje, že takové informace nezneužije ve svůj prospěch ani ve 
prospěch jiné osoby, ani je nezveřejní v jakékoliv formě a dále se zavazuje, že veškeré 
výstupy provedené podle této smlouvy budou zpracovatelem užity pouze a výlučně 
v souladu s touto smlouvou.  

5. Zpracovatel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytnout 
znalecký posudek jiné osobě, než je objednatel.  

6. Zpracovatel se se zavazuje zajistit, že povinností mlčenlivosti a zachováním důvěrnosti 
v rozsahu podle odstavců 4 a 5 budou zavázány všechny osoby podílející se na straně 
zpracovatele na plnění této smlouvy. 

 
VII. SANKCE 

1. V případě prodlení zpracovatele s předáním finálního textu znaleckého posudku má 
objednatel nárok na smluvní pokutu za prodlení ve výši 1.000 Kč, a to za každý i započatý 
den prodlení.  

2. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením faktury za provedení předmětu smlouvy je 
objednatel povinen zaplatit zpracovateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, 
a to za každý den prodlení. 

3. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení musí povinný zaplatit oprávněnému do 21 dnů od 
doručení vyúčtování. Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé 
neplněním smluvních povinností. 
 

VIII. ZMĚNA A ZRUŠENÍ SMLOUVY 
1. Tato smlouva může být změněna či ukončena písemnou dohodou obou smluvních stran. 
2. Kterákoliv ze smluvních stran může odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní 

strana poruší závažným nebo neodstranitelným způsobem své povinnosti vyplývající 
z této smlouvy a jestliže nesjedná nápravu do 10 dnů od doručení písemného oznámení 
druhé smluvní strany, které bude obsahovat popis porušení závazku a požadavek na 
nápravu.  
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3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé smluvní straně. 
Právní účinky nastávají dnem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

4. V případě, že tato smlouva zanikne odstoupením, má zhotovitel právo na poměrnou 
úhradu za část řádně provedeného díla podle této smlouvy. Toto ustanovení neplatí 
v případě, že dojde k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně zhotovitele. 
 

IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
1. Záležitosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními NOZ. 
2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. 
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy 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, které 
zajistí objednatel.  

4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. 
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem této smlouvy seznámily, obsahu 

porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují elektronické podpisy osob 
oprávněných je zastupovat. 

 
 
V Praze dne:     V Brně dne: 26.10.2021 
 
 
Za objednatele:          Za zpracovatele: 

  
Mgr. Ing. Hana Továrková        Ing. Ivana Prchalová Heřboltová, CSc. 
předsedkyně Rady  
Českého telekomunikačního úřadu      

5. 11. 2021




