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ČESKÁ REPUBLIKA
ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

OBJEDNÁVKA

Č.j.: 40773/22

Číslo objednávky: 4500041520

ÚDAJE O DODAVATELI
Ernst & Young, s.r.o.   

Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1 - Nové Město

Tel.:
Fax:
E-mail:

IČ: 26705338
DIČ:

Datum vystavení: 1.9.2022

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Předmět plnění: 
  
Zpracování analýzy legislativních a nelegislativních možností regulace cen energií v kontextu aktuální tržní situace a s ohledem na současný 
vývoj na úrovni EU. 
  
Dodavatel zpracuje analýzu v listinné podobě a rovněž v elektronické podobě. O předání analýzy bude sepsán předávací protokol ve 2 
vyhotoveních podepsaný oběma smluvními stranami. 
Kontaktní osoba:  
  
Doba plnění: 
  
Dodavatel je povinen zpracovat a předat objednateli předmět plnění – analýzu nejpozději do 10.09.2022. 
V případě prodlení s termínem plnění bude uplatněna smluvní pokuta ve výši odpovídající 1 % ze smluvní ceny za každý den prodlení. 
  
Cena poskytnutých služeb a platební podmínky: 
  
Celková cena za poskytnuté služby bez DPH: 249.500,- Kč, DPH: 21 %, celková cena za poskytnuté služby v Kč vč. DPH:  301.895,- Kč. 
Cena poskytnutých služeb bude hrazena na základě faktury, dodavatel je oprávněn vystavit fakturu po vypracování analýzy a její akceptaci 
objednatelem. Přílohou faktury musí být předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Splatnost faktury bude 21 dní. 
Součástí ceny za poskytnutí služeb jsou veškeré náklady dodavatele na zajišťování výše uvedených služeb, včetně nákladů na dopravu. 
  
Ostatní ujednání: 
  
- Dodavatel se zavazuje při poskytování služeb postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je povinen 
sledovat a chránit zájmy objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je dodavatel povinen 
na nevhodnost těchto pokynů objednatele upozornit, v opačném případě nese dodavatel odpovědnost za škody, které v důsledku 
nevhodných pokynů objednateli nebo třetím osobám vznikly. K plnění požadovaných služeb poskytne objednatel dodavateli veškerou 
potřebnou součinnost. 
  
- Dodavatel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v 
souvislosti s plněním a nejsou určeny ke zveřejnění nebo nejsou obecně známé. S informacemi poskytnutými objednatelem za účelem 
splnění závazků dodavatele plynoucích z této objednávky je povinen dodavatel nakládat jako s důvěrným materiálem. 
  
- Dodavatel souhlasí se zveřejněním objednávky o poskytování poradenských a právních služeb v Registru smluv. 
  
 
Předmět plnění:

Č. pol. Označení Množství MJ
Cena za položku s DPHRozpočtová položka

Jednotková cena

zpracování analýzy00010 1,00 Kus 301 895,00
301 895,0061450000 100000000 516600000003 134000 Rezervace: 27835
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ČESKÁ REPUBLIKA
ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

OBJEDNÁVKA

Č.j.: 40773/22

Číslo objednávky: 4500041520

Potvrzení objednávky dodavatelem: Fojtíková Petra

K uzavření smlouvy je nezbytné, aby dodavatel objednávku přijal (akceptoval) jedním z níže uvedených způsobů: 
a) odkaz na příslušnou objednávku v přijaté faktuře od dodavatele. 
b) vlastnoruční podpis dodavatele na objednávce a její doručení zpět objednateli osobně nebo prostřednictvím datové schránky, případně jako sken prostřednictvím e-mailové schránky 
dodavatele, 
c) datová nebo e-mailová zpráva dodavatele potvrzující akceptaci objednávky, případně 
  
Objednatel vylučuje přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou, a to i v případě, že podstatně nemění podmínky objednávky. Projev vůle, který obsahuje dodatky, výhrady, omezení 
nebo jiné změny, bude proto objednatelem považován za odmítnutí objednávky. Objednatel je oprávněn tuto objednávku uveřejnit. 
 
Pokud výše hodnoty předmětu objednávky převyšuje hodnotu 50.000 Kč bez DPH, musí být i přijetí (akceptace) objednávky v písemné formě, tj. způsobem uvedeným výše pod 
písmeny a) nebo b) (právním jednáním učiněným elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby - § 562 občanského 
zákoníku). Takto uzavřená smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
  
Obě smluvní strany se zavazují dodržet důvěrný charakter všech informací (bez ohledu na formu jejich zachycení) o činnostech a záležitostech druhé smluvní strany, které získaly 
během jednání vedoucích k uzavření této smlouvy (akceptované objednávky) nebo které získají během plnění dle této objednávky a to i po ukončení plnění, vyjma informací, které: 
 - je strana povinna sdělit ze zákona; 
 - jsou již v držení druhé smluvní strany, ne však následkem porušení této povinnosti;  
 - jsou veřejně známé, a to ne v důsledku porušení této povinnosti nebo 
 - které smluvní strana, jíž se informace týkají, písemně výslovně označí jako nedůvěrné. 
Každá smluvní strana se zavazuje druhé učinit všechna nezbytná opatření, aby zajistila, že tuto povinnost dodržují i její zaměstnanci, spolupracující osoby a dodavatelé. 
  
Objednatel doporučuje využití elektronické podoby faktury. Ve formátu isdoc nebo isdocx (ideálně  verze 5.2 a vyšší) nebo strojově čitelné PDF. Využít je možné i faktury dle Evropská 
normy pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017, formát / syntax UBL 2.1 ISO/IEC 19845:2015 nebo formát / syntax UN/CEFACT CII (Cross Industry Invoice). 
Pro výše uvedené formáty je k dispozici datová schránka (trfaa33) nebo centrální e-mailová adresa (posta@vlada.cz). V obou případech bude přijetí takového podání automaticky 
potvrzeno. 
 

Fakturu zašlete na adresu: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, IČ 00006599, DIČ CZ00006599

Adresa dodání: Úřad vlády České republiky,  Nábřeží Edvarda Beneše 4,  118 01 Praha 1 - Malá Strana

mailto:posta@vlada.cz



