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Smlouva o spolupráci
--

Č. MSP33/2022-MSP-CES

uzavřená na.základč § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen ,,ObčansAý zákoník')
Smluvní strany:

I. Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti
se sídlem: Yýšehradská 16, 128 10 Praha 2
jejímž jménem právně jedná: Mgr. Pavel Kolář, ředitel odboru investic a majetku
IČO: 00025429
bankovní spojení:
Č. úČtu:
(dále jen ,,Ministewtvo")
a

2. JUDr. Vilém Anzenbacher, Ph.D.
se sídlem: Husinecká 4, Praha 3, 130 00
IČ 04432835
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jén ,,Poskytovatel")
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:
I.
Předmět smlouvy

l. Předmětem této smlouvy je poskytnutí konzultační činnosti v oblasti insolvenčního
a exekučního práva pro potřeby resortu justice (dále jen ,,poradenství"').
2. Smluvní strany se dohodly, že poradenství dle této smlouvy bude Poskytovatel poskytovat
Ministerstvu v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě a dle pokynů Ministerstva,
za což se Ministerstvo zavazuje poskytnout odmčnu @ůsobem a ve výši dle ČI. II. této
smlouvy.
íl.
Odměna a platební podmínky

l. Smluvní strany se dohodly, že za poskytování poradenství dle této smlouvy je stanovena
jednotná sazba ve výši 20.000,- KČ bez DPH za kalendářní měsíc, ve kterém byly činnosti
.
vykonávány. Pokud doba poskytování poradenství nekončí posledním dnem kalendářního
měsíce, bude platba mčsíční paušální ceny za příslušný kalendářní měsíc snížena .
o alikvotní část.
,
'

2. Cena dle odst. l obsahuje veškeré náklady Poskytovatele, které jsou spojené s plněním dle
"
této smlouvy, včetně náhrady hotových výdajů.
l
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3. Odměna za poskytování poradenství dle této smlouvy bude hrazena na zák1adč daňového
dokladu (faktury) vystaveného Poskytovatelem vždy po ukončení příslušného
kalendářního mQsíce. Nedílnou součástí každé faktury bude výkaz poskytnutých služeb za
fakturované období, obsahující popis a časový rozsah poskytnutého poradenství. Faktura
musí mít náležitosti daňového dokladu stanovené v ustanoveni § 29 zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v ustanovení § 435
Občanského zákoníku.
4. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Ministerstvu.
V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Ministerstvo oprávněno ve
lhůtě splatnosti ji vrátit Poskytovateli, aniž by se dostalo do prodlení se splatností. Lhůta
splatnosti počíná bčžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury
Ministerstvu.
5. Dnem úhrady se rozumí den podání bankovního příkazu k úhradě fakturované částky
z účtu Ministerstva ve prospěch účtu Poskytovatele.
6. Objednatel neposkytuje zálohy na odměnu dle této smlouvy a ani jedna smluvní strana
neposkytne druhé smluvní strmě závdavek.
7. Je-li Ministerstvo v prodlení s úhradou plateb dle této smlouvy, je Poskytovatel oprávněn
požadovat na Ministerstvu úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétni
faktury za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem, kterým se
stanovi výše úroků z prodlení.
ITT.
Práva a povinnosti smluvních stran

l. Poskytovatel je povinen při poskytování poradenství postupovat s odbornou pCčí, v zájmu
Ministerstva a respektovat pokyny Ministerstva.
2. Poskytovatel se zavazuje, že na vyžádání Ministerstva předloží zprávu o průběhu plnění
předmětu smlouvy.
3. Ministerstvo se zavazuje poskytovat Poskytovateli součinnost potřebnou k řádnému
poskytování poradenství.
4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace
potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou
smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné
plnění této smlouvy.
IV.
MlČenlivost
"

l. Smluvní strany prohlašují, že všechny informace, které se při plnění předmětu smlouvy
dozví, jsou důvěrné povahy.
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2. Smluvní strany se zavazují zachovávat o důvěrných informacích mlčenlivost a důvěrné
'
J'l

,l

informace používat pouze k plnění předmětu smlouvy. Povinnost zachovávat mlčenlivost
znamená zejména povinnost zdržet se jakchokoliv jednání, kterým by důvěrné informace
byly sděleny nebo zpřístupněny třetí osobě nebo by byly využity v rozporu s jejich účelem
pro vlastní potřeby nebo pro potřeby třetí osoby, případně by bylo umožnčno třetí osobě
jakékoliv vyuŽití těchto důvěrných informací.
3. Smluvní strany jsou oprávněny předat důvěrné informace třetí osobě v případě, kdy jim
tato povinnost vyplývá ze zákona nebo jiného právního předpisu nebo z pravomocného
rozhodnuú soudu. Smluvní strany se zavazují v takovém případě spolupracovat a učinit
všechna možná opatření nutná k ochraně zájmů druhé smluvní strany.
4. Poskytovatel je oprávnčn předat důvěrné informace pouze svým zaniěstnancůrn, kteří je
potřebují znát pro plnění předmětu smlouvy, případně poddodavatelům, jejichž služby
jsou nutné pro plnění předmětu smlouvy. Poskytovatel plně odpovídá za porušení závazku
mlčenlivosti ze strany svých zaměstnanců či poddodavatelů. Této odpovědnosti se nemůže
zprostit.
5. Budou-li údaje, ke kterým Poskytovatel získá v souvislosti s plněním dle této smlouvy
přístup, mít povahu osobních údajů, kterými se rozumí osobní údaje zákona č. 110/2019
Sb. o zpracováni osobních údajů (dále jen ,,Zákon"), resp. ve smyslu nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fýzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení smčmice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů) (gdpr) (dále jen ,,Nařízení") včetně zvláštních
kategorií osobních údajů ve smyslu článku 9 Nařízení a rozsudků ve smyslu Článku 10
Nařízeni (dále jen ,,osobní údaje"), je Poskytovatel povinen přijmout veškerá opatření
k tomu, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto osobním
údajům, jejich zmčně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či jinému zneužití,
a zajistit nakládání s osobními údaji v souladu s touto smlouvou, Zákonem a Nařízením.
6. Poskytovatel je povinen přijmout opatřeni k ochranč důvčmých informací a osobních
údajů. poskutovatel má povinnost zachovat mlčenlivost i po skončení smluvního vztahu.

V
Trvání a ukonČení smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2022.
2. Kromč uplynutí doby uvedené v boďě l. tohoto článku, lze smlouvu ukončit písemnou
dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy nebo písemnou výpovčdí.
3. Smluvní strany jsou oprávněny vypovědět smlouvu bez udání důvodu písemnou výpovědí
doručenou druhé smluvní straně. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvním
dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní štranC.
,
4. Odstoupit od smlouvy může kterákoli ze smluvních stran v případě, že nebude druhá ze
stran podstatným u)ůsobem plnit povinnosti stanovené touto smlouvou, a ani přes
·

písemné upozornění druhé strany nesjedná ve lhůtě jí poskytnuté nápravu.
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5. Ministerstvo je oprá'měno odstoupit od smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bude
zjištěn úpadek Poskytovatele (v souladu se znčním zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku
a způsobech je!!o řešení (insolvenční zákon), ve mění pozdčjších předpisů. Ministerstvo je
rovněž oprávněno odstoupit od smlouvy v případě, že Poskytovatel vstoupí do likvidace.
6. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení
oprávněné strany doručeno druhé smluvní straně.

VI.
Ostatní ujednání
1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Nestanoví-li některý právni předpis
jinak, budou veškeré spoiy mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy nebo
v souvislosti s ní řešeny před věcně a místně příslušným soudem České republiky.
2. Poskytovatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o zničně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve mění pozdějších
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Smluvní strany souhlasí s tŕm, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu
se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňováni' těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Uveřejněni této smlouvy v registru smluv zajistí Ministerstvo.
VII.
ZávěreČná ustanovení

l. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemnč ve formě Číslovaného
dodatku k této smlouvě, podepsaného k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smluvní strany prohlašuji, že tato smlouva obsahuje veškeíý projev jejich shodné vůle
a mimo ni neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala,
měnila nebo mohla mít význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze smluvních stran
nespolChá na prohlášeni druhé smluvní strany, které není uvedeno v této smlouvě, jejích
přílohách či dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace stran, včetně pokynů
Ministerstva.
3. Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích s platnosti originálu, z nichž Ministerstvo
obdrží po dvou vyhotoveních a Poskytovatel obdrží po jednom vyhotovení
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a úČinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv
.
5. Stane-li se některé ustanoveni této snilouyy neplatným, zdánlivým či neúčinným, nemá
tato skutečnost vliv na ostatní ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná.
Smluvní strany se v tomto případě zavazují písemnou dohodou nahradit ustanovení, které
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bylo shledáno neplatným, zdánlivým či neúčinným novým ustanovením, které po
obsahové stránce nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu původního ustanovení. Do té doby
platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

i
Ĺ
,

6. Vyskytnou-li se Události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně
znemožni plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez
zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.
7. Smluvní strany p'rohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé, vážné
a svobodné vůle, že si její obsah přečetly, bezvýhradně s ním souhlasí, považuji jej za
zcela určitý a srozumitelný, což níže stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Praze dne: f:.S" ?S.U

V Praze dne: .4.:.!."¥<

Poskytovatel:

za Ministerstvo:

JUDĽ.Vilém Anzenbacher, Ph.D.

Mgr. Pavel Kolář
Ředitel odboru investic a majetku
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