
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
(dále jen „Smlouva")

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel:
Statutární město Brno
JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou
Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno
44992785
CZ44992785

Zastoupen:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

Číslo účtu:
Ve věcech technických
je oprávněn jednat:

Ve věcech smluvních
je oprávněn jednat:
Číslo Smlouvy:

Ing. David Menšík, vedoucí OMI MMB

Ing. David Menšík, vedoucí OMI MMB
5322170007

Poskytovatel:
Nehoupat, s.r.o.

06895387
CZ06895387

Zastoupen:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Společnost zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, spis. zn. C 104969
Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ve věcech technických je
oprávněn jednat:

Ve věcech smluvních
je oprávněn jednat:

Pro účely Smlouvy se uvedené smluvní strany označují jako Objednatel a Poskytovatel.
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Článek 2

Účel a předmět Smlouvy

Účelem Smlouvy je využiti zdrojů, know-how a organizačních schopností Poskytovatele 

k provádění odborných expertních a poradenských činností (dále jen „Expertní služby") ke 

kontrole průběhu realizace veřejné zakázky „Tvorba a provoz webové platformy města 

Brna" (dále jen „Veřejná zakázka"), spočívající především v hodnocení kvalitativních 

ukazatelů plnění zadávacích podmínek, monitoringu klíčových aktivit se zaměřením na 

minimalizaci rizik a v odborné pomoci při posuzování variantních řešení.

Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat Objednateli Expertní služby 

v souladu se všemi relevantními závaznými právními předpisy, jakož i se Smlouvou 

sjednanými podmínkami, a současně závazek Objednatele zaplatit Poskytovateli cenu 

stanovenou v čl. 4 Smlouvy za jejich řádné poskytnutí.

Poskytováním Expertních služeb se rozumí veškerá činnost Poskytovatele dle Smlouvy 

směřující k provádění činností v rozsahu dle přílohy č. 1 Specifikace služeb upřesněných 

podle požadavků Objednatele formou dle čl. 3.1 Smlouvy.

2.1

2.2

2.3

Článek 3

Lhůta, způsob a místo plnění

Poskytovatel se zavazuje zahájit poskytování Expertních služeb bezodkladně od data 

účinnosti Smlouvy. Ad hoc poradenství uvedené v příloze č. 1 Smlouvy bude poskytováno 

na základě výzvy Objednatele, a to ve lhůtě dohodnuté mezi smluvními stranami.

Místem předání plnění je sídlo Objednatele nebo jiná budova, v níž sídlí Magistrát města 

Brna. Expertní služby, které lze řešit vzdáleně, budou po dohodě s Objednatelem 

poskytnuty v sídle Poskytovatele.

3.1

3.2

Článek 4

Cena

Smluvní sazba Poskytovatele za řádné poskytování Expertních služeb je stanovena 

dohodou smluvních stran jako jednotková cena za jednu člověkohodinu poskytování 
Expertních služeb ve výši:

Cena bez DPH:

DPH (21 %):

Cena včetně DPH:

Čerpání služeb a rozsah odebíraných kapacit Poskytovatele v člověkohodinách bude 

stanoven na základě vzájemné dohody smluvních stran tak, že objem poskytnutých 

Expertních služeb bude činit maximálně 199.000,- Kč bez DPH za celou dobu účinnosti 
Smlouvy.

Cena za plnění dle čl. 2 Smlouvy je stanovena na základě dohody smluvních stran jako 

součin dohodnutého rozsahu prací Objednatele v člověkohodinách pro každý ucelený 

rozsah služeb a smluvní hodinové sazby Poskytovatele dle čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy.

4.1

2.500,- Kč 

525,- Kč 

3.025,- Kč

4.2

4.3
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4.4 Cena celkem za celý předmět plnění dle čl. 4 odst. 4.2 Smlouvy a hodinová sazba dle čl. 4 

odst. 4.1 Smlouvy jsou sjednány jako ceny nejvýše přípustné po celou dobu plnění Smlouvy 

a zahrnující veškeré náklady nutné nebo Poskytovatelem vynaložené pro řádné splněni 
Expertních služeb.

V případě jiné sazby DPH bude Poskytovatel Objednateli účtovat sazbu DPH ve výši 
odpovídající platným a účinným právním předpisům ke dni zdanitelného plnění. Cena 

za plnění bez DPH tímto není dotčena. Poskytovatel odpovídá za to, že sazba DPH je 

stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

4.5

Článek 5

Platební podmínky

5.1 Jednotlivá dílčí plněni, jež představují ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

DPH“) samostatná zdanitelná plnění, se považuji za uskutečněná dnem převzetí 
příslušných Expertních služeb dle čl. 7 Smlouvy Objednatelem.

5.2 Poskytovateli vzniká právo fakturovat plnění za jednotlivé Expertní služby, tj. vystavit 
daňový doklad (fakturu) Objednateli, ve výši sjednané za příslušnou Expertní službu podle 

čl. 4 Smlouvy, po jeho řádném poskytnuti, nejdříve však po převzetí plnění Objednatelem 

(akceptace) za podmínek uvedených v čl. 7 Smlouvy.

5.3 Faktura musí obsahovat číslo Smlouvy Objednatele a všechny náležitosti řádného účetního 

a daňového dokladu ve smyslu příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona o DPH 

a § 435 OZ a bude doručena do datové schránky Objednatele.

5.4 Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

5.5 V případě, že faktura nebude splňovat zákonné nebo smluvené náležitosti, včetně jejího 

doručení do datové schránky, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět 
Poskytovateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodleni se splatností; lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

5.6 Povinnost zaplatit sjednanou cenu plnění je splněna dnem odepsáni příslušné částky z účtu 

Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele. Všechny částky poukazované v Kč vzájemně 

smluvními stranami na základě Smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků 

nebo jiných nákladů spojených s převodem na jejich účty.

5.7 Platba bude poukázána na bankovní účet Poskytovatele uvedený ve faktuře. Uvedený 

bankovní účet musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přistup. 
V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit 
Poskytovateli cenu na úrovni bez DPH, DPH Objednatel poukáže správci daně.

5.8 Objednatel neposkytuje Poskytovateli na předmět plnění Smlouvy jakékoliv zálohy.

Článek 6

Součinnost, práva a povinnosti smluvních stran

Objednatel se zavazuje Poskytovateli poskytovat součinnost vyplývající ze Smlouvy, a to 

pouze v nezbytně nutném rozsahu, a nikoliv nad rámec součinnosti jinak obvyklé při 
poskytování obdobného druhu plnění.

Poskytovatel je povinen postupovat při plnění předmětu Smlouvy s odbornou péčí, podle 

nej lepších znalostí a schopností a sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele.

6.1

6.2
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Poskytovatel je povinen v průběhu poskytování Expertních služeb neprodleně upozornit 
Objednatele na nevhodnost jeho pokynů nebo předané dokumentace. Toto upozorněni 
musí mít písemnou formu. V takovém případě je Objednatel povinen se k tomuto 

upozorněni bez zbytečného odkladu písemně vyjádřit a je povinen učinit veškerá opatření, 
aby Poskytovatel mohl pokračovat v poskytování Expertních služeb řádně.

Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat provádění smluvní činnosti Poskytovatele. 
Zjistí-li, že Poskytovatel realizuje povinnosti vyplývající ze Smlouvy v rozporu s povinnostmi 
stanovenými obecně závaznými právními předpisy nebo Smlouvou, je oprávněn požadovat, 
aby Poskytovatel bezplatně a bezodkladně odstranil vady vzniklé z této činnosti a činnost 
prováděl řádným způsobem.

6.3

6.4

Článek 7

Předáni a převzetí

7.1 Předání a převzetí všech dílčích plnění (Expertních služeb) bude probíhat postupně dle 

dohodnutých termínů a je splněno jejich řádným ukončením a úspěšným protokolárním 

předáním a převzetím Objednatelem.

7.2 Průběh předání a převzetí (akceptační řízení) probíhá v těchto krocích:

7.2.1 Současně s předáním plněni Poskytovatelem stvrdí Objednatel svým podpisem jeho 

předání na Poskytovatelem předloženém protokolu o předání a převzetí. Tímto podpisem 

v příslušné části protokolu o předání a převzetí nevyjadřuje souhlas přebírající smluvní 
strana s obsahem předmětu předání, nýbrž pouze potvrzuje skutečnosti, že k takovému 

předání došlo.

7.2.2 Objednatel následné do 5 pracovních dnů od předání plnění stvrdí svým podpisem 

akceptaci plnění v příslušné části protokolu o předání a převzetí, a to s následujícím 

výsledkem:

- bez výhrad (akceptace bez výhrad), pokud předané plnění je bez jakýchkoliv vad 

či nedodělků;

- s výhradami (akceptace s výhradami), pokud předané plnění má sice vady či 
nedodělky, nicméně nejde o takové vady či nedodělky, které brání užiti či převzetí 
plnění; případně

- nepřevzetí plněni (neakceptace), pokud předané plnění má takové vady či 
nedodělky, které brání užití či převzetí plněni.

7.2.3 Při převzetí plnění s výhradami je Objednatel povinen uvést na protokolu o předáni 
a převzetí písemný seznam vad či nedodělků nebránících užití či převzetí plněni 
a požadovaný termín jejich odstraněni s tím, že pokud se smluvní strany nedohodnou 

v konkrétním případě na jiném termínu odstranění vad či nedodělků, je Poskytovatel 
povinen případné vady či nedodělky odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich 

oznámení ze strany Objednatele v rámci protokolu o předání a převzetí.

7.2.4 Při nepřevzetí plnění je Objednatel povinen uvést na protokolu o předání a převzetí písemný 

seznam vad či nedodělků bránících užiti či převzetí plnění a Poskytovateli bude poskytnuta 

přiměřená lhůta k jejich odstranění a dohodnut nový termín předání plněni; uvedeným není 
dotčena odpovědnost Poskytovatele za včasné poskytnutí Expertních služeb v terminech 

dle Smlouvy.
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7.2.5 Podpis protokolu o předání a převzetí v části týkající se akceptace Objednatelem, a to 

s výsledkem bez výhrad či s výhradami je podmínkou pro vznik oprávnění Poskytovatele 

vystavit fakturu za poskytnutí příslušné části Expertních služeb dle Smlouvy, je-li takové 

plnění platebním milníkem dle Smlouvy.

Článek 8

Odpovědnost za škodu, odpovědnost za vady, záruka, sankční ujednáni

8.1 Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám 

a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu dle platných 

právních předpisů a Smlouvy.

8.2 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu vzniklou porušením povinnosti 
ze Smlouvy, prokáže-li, že mu ve splnění takové povinnosti dočasně nebo trvale zabránila 

mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli 
Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce 

s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smluvené 

povinnosti povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. Smluvní strany se 

zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky 

bránici řádnému plněni Smlouvy a dále se zavazuji k vyvinutí maximálního úsilí k jejich 

odvráceni a překonání.

8.3 Poskytovatel přebírá závazek a odpovědnost za vady plnění Expertních služeb (vady 

zjevné, skryté i právní), jež bude takové plněni či jeho část mít v době předání a převzetí 
Objednateli - zjevné vady je Objednatel povinen vytknout při převzetí plnění, vady skryté je 

Objednatel povinen vytknout bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a dále v rozsahu 

uvedeném v čl. 9 odst. 9.5 Smlouvy i za vady, které se na plnění dle Smlouvy (či jeho dílčí 
části) vyskytnou v průběhu záruční doby.

8.4 V případě prodlení Objednatele s plněním peněžitého závazku uhradí Objednatel na výzvu 

Poskytovatele úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné fakturační částky za každý 

i započatý den prodlení po době splatnosti daňového dokladu.

8.5 V případě prodlení Poskytovatele týkajícího se předání dílčích plněni, uhradí Poskytovatel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny včas nedodaného dílčího plněni, a to za 

každý i započatý den prodlení, maximálně však do výše ceny včas nedodaného plnění. 
K předáni plnění musí dojít v souladu s čl. 7 Smlouvy.

8.6 Ustanovením o smluvní pokutě není, jakkoliv, dotčeno či omezeno právo na náhradu škody, 
oprávněná smluvní strana je oprávněna uplatnit nárok na náhradu škody vedle smluvní 
pokuty v plné výši. O náhradě škody platí dále obecná ustanovení OZ.

8.7 Jakákoliv ustanovení týkající se dotčení či omezení výše či druhu škody jsou neúčinná.

Článek 9

Další a závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. Smlouva se uzavírá na dobu do ukončení realizace 

Veřejné zakázky, resp. do vyčerpáni maximálního objemu poskytnutých Expertních služeb 

uvedeného v čl. 4 odst. 4.2.

9.1
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9.2 Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu Smlouvy a všech 

náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za 

důležité pro závaznost Smlouvy. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky 

odsouhlasenými oběma smluvními stranami.

9.3 Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 OZ.

9.4 Smluvní strany si nepřeji, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv 

práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní 
strany potvrzuji, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních 

zvyklostí či praxe.

9.5 Pro vyloučeni pochybností Poskytovatel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 

Smlouvu při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 OZ.

9.6 Poskytovatel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 OZ přebírá nebezpečí změny 

okolností. Tímto však nejsou nikterak dotčena práva smluvních stran upravená ve Smlouvě.

9.7 Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení Smlouvy neplatným, nezákonným 

nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení 
Smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit do 5 pracovních dnů po doručení výzvy 

druhé smluvní strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení 
ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný 

obchodní a právní význam.

9.8 Smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí bez uvedení důvodů. V takovém případě činí 
výpovědní lhůta 1 měsíc a běží od prvého dne měsíce následujícího po doručení písemné 

výpovědi druhé smluvní straně.

9.9 Poskytovatel je oprávněn vstupovat do objektů Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy 

jen se souhlasem nebo v přítomnosti oprávněné osoby Objednatele.

9.10 Záležitosti ve Smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ 

a příslušnými právními předpisy souvisejícími. Veškeré případné spory ze Smlouvy budou 

v prvé řadě řešeny smírem (tento postup se nevztahuje na vymáhání finančních pohledávek 

vzniklých z porušení povinnosti zaplatit pohledávku). Pokud smíru nebude dosaženo 

během 30 dnů, všechny spory ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny věcně a místně 

příslušným soudem v České republice.

9.11 Objednatel i Poskytovatel se zavazují vzájemně informovat o všech organizačních změnách 

(název, sídlo, tel., fax., apod.).

9.12 Poskytovatel i Objednatel jsou povinni zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, údajích 

a informacích, týkajících se druhé smluvní strany, které mají povahu jejich obchodního 

tajemství v rozsahu a za podmínek § 504 OZ, a o kterých se dozví v souvislosti s plněním 

Smlouvy. Poskytovatel i Objednatel se zavazují, že tyto skutečnosti nesdělí, ani jiným 

způsobem neposkytnou, žádné třetí osobě a zajistí jejich přiměřenou ochranu a utajení.

9.13 Poskytovatel je dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, 
a dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, povinen 

zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž 

zveřejnění by ohrozilo zabezpečeni osobních údajů v informačním systému Objednatele.
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Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy. Poskytovatel odpovídá
Objednateli v plné míře za škodu, kterou mu způsobí porušením tohoto ustanovení.

9.14 Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona
č. 106/1999 Sb„ o svobodném přístupu k informacím, vězněni pozdějších předpisů.

9.15 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Objednatel
a dvě vyhotovení obdrží Poskytovatel.

9.16 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Specifikace Expertních služeb

Příloha č. 2 Vzor Akceptačního protokolu

9.17 Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s obsahem Smlouvy, který je dostatečně
určitý a srozumitelný, a že se Smlouvou souhlasí v plném rozsahu. Smluvní strany uzavírají
Smlouvu na základě vážné a svobodné vůle prosté omylu a na důkaz toho připojují své
vlastnoruční podpisy.

V Brně dne 3? 3V Brně dne 4.1.2022

Za PoskytcZa Objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA

Odbor
Mali

6

Š:

za Statut

Ing. David Menšík

vedoucí OMI MMB
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Příloha č.1

Specifikace Expertních služeb

Poskytovatel bude poskytovat pro Objednatele následující Expertní služby:

1) Kontrola průběhu realizace veřejné zakázky, hodnocení kvalitativních 

zadávacích podmínek.
parametrů plnění

2) Monitoring klíčových aktivit se zaměřením na minimalizaci rizik nedodržení stanovených termínů 

dle schváleného harmonogramu.

3) Odborná pomoc při posuzování výhodnosti variantních řešení z hlediska plnění účelu veřejné 

zakázky a dosažení stanovených cílů.
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Příloha č. 2

Vzor Akceptačni protokolu 

číslo:

Tvorba a provoz webové platformy města BrnaNázev projektu:

Číslo smlouvy MMB: 

Etapa / fáze / období: 
Zpracovatel projektu: 
Název zprávy / plnění:

Název etap /fáze
jméno, příjmení a funkce zpracovatele
odkazy na smlouvu (katalog služeb), forma akceptace, ceny bez DPH

celkem
výsledek
akceptace
(A/N/V)*

počet
hodin

číslo sazba
KČ/hod

za
popis služby (odkaz na smlouvu)

službuslužby
Kč

Celkem Kč
') A = akceptováno, N = neakceptováno, V = akceptováno s výhradou

Předání plnění dne: datum předání
Za poskytovatele Podpis

Jméno a příjmení odpovědné osoby Poskytovatele

PodpisZla objednatele

Jméno a příjmení odpovědné osoby Objednatele

Komentář (popis zjištěných nedostatků)
Případné výhrady a zjištěné nedostatky v plněni poskytovatele, připadné návrhy na jejich 

odstranění včetně termínů, připadné vyčísleni sankcí. Je-li seznam akceptačnich výhrad 

v samostatném souboru, uvede se zde tento soubor jako příloha akceptačního protokolu.

Shrnutí řešení (splnění kritérií) - závěr akceptace (hodící se zakroužkujte)
Při akceptaci nebyly zjištěny nedostatkyA
Při akceptaci byly zjištěny nedostatky, jejichž seznam je uveden dále / je uveden 

v příloze. Tyto nedostatky nebrání akceptaci.
V

Při akceptaci byly zjištěny nedostatky, jejichž seznam je uveden dále / je uveden 

v příloze. Tyto nedostatky brání akceptaci._________________________________
N

A = akceptováno, N = neakceptováno, V = akceptováno s výhradou

Převzetí plnění dne: datum převzetí
PodpisZa objednatele převzal (akceptoval)

Jméno a příjmení odpovědné osoby Objednatele
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