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 č. j. objednatele: MV-191432-2/OKC-2021 

        

 
 

SMLOUVA 
 

uzavřená 
podle § 2586 a násl. zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) 
(dále jen „smlouva“) 

 
Článek I. 

Smluvní strany 

 
Česká republika – Ministerstvo vnitra 
Sídlo:   Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 
Kontaktní adresa:  Praha 4, náměstí Hrdinů 1634/3 
IČO:   00007064 
DIČ:   CZ00007064 
Bankovní spojení:   ČNB Praha 3605-881/0710 
Zastoupená:  RNDr. Igor Čermák, CSc., ředitel odboru koordinace ICT a 

eGovernment cloudu 
Kontaktní osoba:  Ing. Marek Beneš 
E-mail:   
Telefon:  
Datová schránka   6bnaawp 

(dále jen „objednatel“) 
a 

 

Becker a Poliakoff, s.r.o.,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 155003 
Sídlo/místo podnikání:  U Prašné brány 1078/1, Praha 1, 110 00 
IČO:  25098039 
DIČ: CZ25098039 
Zastoupená: JUDr. Jan Kotík, advokát a prokurista 
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
Číslo účtu: 2105991903/2700 
Kontaktní osoba 
E-mail: 
Telefon: 

Datová schránka pyuzxei 
 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
(objednatel a poskytovatel jsou ve smlouvě společně nazýváni „smluvními strany“) 
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Článek II. 
Úvodní ustanovení 

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

 
Článek III. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat po dobu účinnosti 
této smlouvy objednateli expertní konzultační služby související s činností odboru 

koordinace informačních a komunikačních technologií a eGovernment cloudu. Součástí 
konzultačních služeb bude v závislosti na potřebách objednatele zejména poskytování 
odborných konzultací a podpory objednateli, účast na jednáních či schůzkách na výzvu 
objednatele, příprava stanovisek a návrhů či jiných písemných výstupů. 

2. Předmětem této smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit poskytovateli, za řádně, 

včas a bez závad realizovaný předmět smlouvy dohodnutou cenu. 

 
Článek IV. 

Způsob a termín plnění 
1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran 

a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to: od uzavření smlouvy do 10. 12. 2021. 

3. Termíny jednotlivých konzultací budou stanoveny po dohodě oprávněných osob. 

4. O plnění předmětu smlouvy, bude po provedení požadovaných činností vypracován 
poskytovatelem protokol ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma 
smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení 
protokolu. 

5. Poskytovatel je povinen postupovat v souladu s platnými právními předpisy a s dalšími 
normami souvisejícími s předmětem smlouvy. 

6. Poskytovatel se zavazuje informovat objednatele o všech skutečnostech majících vliv 
na plnění podle této smlouvy. 

Článek V. 
Cena a platební podmínky 

1. Celková cena za předmět smlouvy a vyhotovení všech požadovaných dokumentů je 

sjednána dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, je nepřekročitelná a je uvedená v čl. V. odst. 3. smlouvy. 

2. Celková cena zahrnuje veškeré náklady poskytovatele související s řádným 
odevzdáním předmětu smlouvy objednateli a zahrnuje i položky výslovně ve smlouvě 
neuvedené, které mohl poskytovatel ke dni uzavření smlouvy předpokládat vzhledem 
k povaze předmětu smlouvy a způsobu jeho plnění včetně řádného odevzdání 
objednateli. 

3. Smluvní strany se dohodly, že za služby poskytnuté řádně ve sjednané kvalitě podle 
této smlouvy objednatel zaplatí poskytovateli za každou člověkohodinu poskytnutých 
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služeb cenu ve výši 1300,- Kč (slovy: jeden tisíc tři sta korun českých) bez DPH jako 

cenu nejvýše přípustnou, tj. 1573,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set sedmdesát tři tisíc 

korun českých) včetně DPH.  
4. Celková maximální cena činí 130.000,- Kč (slovy: sto třicet tisíc korun českých) bez 

DPH, tj. 157.300,- Kč (slovy: sto padesát sedm tisíc tři sta korun českých) včetně 
21 % DPH. Poskytovatel je oprávněn účtovat DPH ve výši stanovené právními předpisy 
v době vzniku práva fakturovat. 

5. Finanční plnění bude uskutečněno prostřednictvím daňového dokladu (dále jen 
„faktura“). Poskytovatel se zavazuje po datu uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen 
„DUZP“), kterým je den stvrzení protokolu podle čl. IV. odst. 4. smlouvy, vystavit v 

souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, (dále jen „ZDPH“) 
objednateli fakturu a doručit ji objednateli v souladu s čl. V. odst. 10. smlouvy. 

6. Zálohové platby objednatel neposkytuje. 

7. Faktura musí obsahovat: kopii/e příloh/y uvedené v čl. IV. odst. 4. smlouvy a musí 
splňovat náležitostí daňového dokladu ve smyslu ZDPH (zejména § 29) a § 435 
občanského zákoníku, evidenční číslo smlouvy, číslo bankovního účtu objednatele 

uvedené v čl. I. smlouvy a samostatné vyčíslení celkové ceny bez DPH, s DPH 

a vyčíslení DPH, včetně uvedení její zákonné sazby. 

8. Doba splatnosti faktury je stanovena na třicet (30) kalendářních dní, počítáno ode dne 
prokazatelného doručení faktury objednateli. Dnem uhrazení faktury a dnem zaplacení 
celkové ceny podle smlouvy se rozumí den odepsání oprávněně fakturované částky 
z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu poskytovatele uvedeného 
v čl. I. smlouvy. 

9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti podle smlouvy, nebude-li doručena 
v souladu se smlouvou, bude-li obsahovat nesprávné údaje, bude-li v ní uveden 
bankovní účet, který poskytovatel nemá řádně registrovaný v databázi „Registru plátců 
DPH“ nebo bude-li vystavena neoprávněně, není objednatel povinen ji proplatit. 

Objednatel takovou fakturu poskytovateli ve lhůtě její splatnosti vrátí spolu s písemným 
odůvodněním, proč považuje fakturu za nesprávnou či neoprávněnou. Poskytovatel 

zašle po odstranění vad faktury či po vzniku svého oprávnění fakturovat objednateli 

fakturu novou s novým termínem splatnosti fakturované částky v souladu s čl. V. 

odst. 7. smlouvy (opravená faktura). Nový termín splatnosti opravené faktury běží ode 
dne doručení opravené faktury objednateli. 

10. Při doručení jakékoliv faktury (i opravené faktury podle čl. V. odst. 8. smlouvy) po 

10. 12. 2021 po 15:00 hod. již nelze fakturu v roce 2021 proplatit. Lhůta splatnosti 
takové faktury sjednaná v čl. V. odst. 7. smlouvy se při doručení po termínu uvedeném 
v předchozí větě prodlužuje na šedesát (60) kalendářních dní ode dne doručení faktury 
objednateli. 

11. Faktura musí být vystavena v počtu dvou (2) výtisků (tj. jeden originál + jedna kopie) 
a doporučeně zaslána a doručena na adresu: Ministerstvo vnitra, poštovní 
schránka 155, 140 21 Praha 4 nebo osobně doručena na adresu: Ministerstvo vnitra, 
podatelna, nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4. 

12. Pokud bude poskytovatel prokazatelně v prodlení s plněním jakékoli povinnosti podle 
této smlouvy, zejména pokud prokazatelně neodevzdá objednateli předmět smlouvy 
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řádně (ve sjednaném množství a kvalitě a se všemi doklady potřebnými k převzetí 
a užívání) a včas, nebude objednatel povinen zaplatit celkovou cenu, dokud 

poskytovatel nezjedná nápravu. Soupis vad předmětu smlouvy, které brání jeho 
řádnému odevzdání a převzetí, uvedou smluvní strany v protokolu. 

 
Článek VI. 

Záruka a odpovědnost za vady 

1. Poskytovatel garantuje správnost všech poskytnutých informací. 
2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí předmětu smlouvy, pokud tento neodpovídá 

předmětu smlouvy, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí 
sdělí poskytovateli písemně nejpozději do tří (3) pracovních dnů. 

3. Reklamace vad musí být provedena písemně na kontaktní adresu poskytovatele. 

 
Článek VII. 

Sankce 

1. Poskytovatel je povinen v případě nedodržení termínu předání výstupu nebo prodlení 
s vyřízením reklamace vad zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové 
ceny za každý, i započatý kalendářní den prodlení vyřízení reklamace. Sjednanou 
smluvní pokutu je poskytovatel povinen zaplatit do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne 
jejího uplatnění.  

2. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené a doručené faktury je 

objednatel povinen uhradit poskytovateli úrok z prodlení v zákonné výši podle platných 
právních předpisů. 

 

Článek VIII. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Za podstatné porušení této smlouvy poskytovatelem, které zakládá právo objednatele 
na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména prodlení poskytovatele s plněním 

předmětu smlouvy delším než třicet (30) kalendářních dnů. 
2. 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. 

3. 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 třicet (30) kalendářních dní. 

4. Odstoupení od smlouvy podle čl. VIII. bodu 1., 2., 3., nastává okamžikem doručení 
písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně s třicetidenní 
(30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet dnem doručení výpovědi. Odstoupení od 
smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty. 
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Článek IX. 
Komunikace mezi smluvními stranami 

1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob 
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených 
pracovníků. 

2. Oprávněné osoby smluvních stran uvedené v tomto článku jsou oprávněny 

k poskytování součinnosti podle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či 
zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy. 

3. Smluvní strany spolu budou komunikovat buď písemně na adresy uvedené v záhlaví 
této smlouvy, nebo telefonem, faxem, elektronickou poštou, nebo prostřednictvím svých 
oprávněných osob. 

4. Smluvní strany jsou oprávněny jimi jmenované oprávněné osoby změnit, přičemž 
změna je účinná doručením písemného oznámení o takové změně druhé smluvní 
straně. 

5. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě nebo 
která mají být učiněna na základě 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 na titulní stránce této 
smlouvy, není-li touto smlouvou stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto 
jinak. 

Oprávněnou osobou objednatele je: Ing. Marek Beneš 

Oprávněnou osobou poskytovatele je: Mgr. Jiří Brož 

6. Oznámením v písemné podobě se rozumí doručení oznámení druhé smluvní straně 
buď v papírové formě, nebo v elektronické (digitální) formě jako dokument ve formátu 
MS Word, nebo PDF na dohodnutém médiu. 

 

Článek X. 
Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany jsou povinny neprodleně si písemně oznamovat změny týkající se své 
právní subjektivity, přechod závazků na právního nástupce, jakož i jiné skutečnosti, 
které mohou ovlivnit plnění závazků ze smlouvy. 

2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit změnu údajů 
oprávněných osob. 

3. Poskytovatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn 
postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

4. Poskytovatel je povinen dokumenty související s poskytnutím předmětu smlouvy podle 

této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve 
kterém došlo k zaplacení ceny za předmět smlouvy zejména pro účely kontroly 
oprávněnými kontrolními orgány. 

5. Poskytovatel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytnutím 
předmětu smlouvy podle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů 
oprávněných k provádění kontroly, zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, 
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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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Poskytovatel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a všech 

dalších údajů uvedených v této smlouvě včetně ceny poskytovaných služeb. 
 

Článek XI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, 
budou řešeny pokud možno nejprve smírnou cestou – dohodou. Smluvní strany se 
dohodly, že nedojde-li k dohodě, místně příslušným soudem pro řešení případných 
sporů bude soud příslušný podle místa sídla objednatele. 

2. Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení 
některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností 
podle této smlouvy. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty 

podle této smlouvy jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné. 
3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, ve formátu pdf, a elektronicky 

podepsána oběma smluvními stranami. 
4. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran prostřednictvím 

písemných a číselně označených dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 
5. 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 (dle el. podpisu):    V Praze dne (dle el. podpisu):    
 
 
Za objednatele: 
 
………………………………………….  
 
RNDr. Igor Čermák, CSc.,  JUDr. Jan Kotík, advokát a prokurista 
ředitel odboru koordinace ICT  
a eGovernment cloudu 

  


