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Smlouva 
na poskytování technických konzultací 

 

evidovaná u Objednatele pod č. 87/2016 
a u Poskytovatele pod č………… 

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „Smlouva“) 

 
 

Smluvní strany 

Objednatel: 
     STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik 

Zastoupený:  RNDr. Václavem Plesníkem, MBA, pověřeným výkonem 
funkce generálního ředitele 

 Se sídlem:   Praha 1, Růžová 6, č. p. 943, PSČ 110 00 
IČO:    00001279 
DIČ:    CZ00001279 

 Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 296,  
Bankovní spojení:  xxx 

 Číslo účtu:   xxx 
  
 
Poskytovatel: 
     Corpus Solutions a.s.  
 Zastoupený:   Ing. Ivo Musilem, předsedou představenstva 
 Se sídlem:   Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 140 00 

 IČO:    25764616 

 DIČ:    CZ25764616 
Společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5936  
Bankovní spojení:   xxx 

  Číslo účtu:   xxx 
 
(dále společně označovány jako „smluvní strany“) 
 
Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická: 
 

Za Objednatele: RNDr. Václav Plesník, MBA, pověřený výkonem funkce 
generálního ředitele 

 
Za Poskytovatele:  xxx 
                                               

 
Zmocněnci pro jednání věcná a technická: 
 

Za Objednatele:  xxx 
     
Za Poskytovatele:  xxx 
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Článek 1 
Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem Smlouvy je poskytování základních technických konzultací v rozsahu 
uvedeném v Katalogovém listu 001 – Základní technické konzultace, který je jako příloha 
č. 1 nedílnou součástí této Smlouvy (dále jen „konzultační služby“). 
 

2. Současně se Poskytovatel touto smlouvou zavazuje k realizaci služby Základní funkce 
Service Desk, která je nezbytným předpokladem pro poskytování konzultačních služeb 
dle odst. 1 tohoto článku. Rozsah a způsob realizace služby Základní funkce Service 
Desk jsou uvedeny v Katalogovém listu 002, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí 
této Smlouvy. 

 
3. Poskytovatel se zavazuje poskytovat konzultační služby podle konkrétních požadavků 

Objednatele stanovených dle čl. 1 odst. 4 Smlouvy a zpracovávat o poskytnutých 
konzultacích výkaz poskytnutých konzultačních služeb a skutečného počtu 
odpracovaných hodin při jejich vykonávání. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli 
za poskytnuté konzultační služby cenu stanovenou v čl. 3 Smlouvy.  
 

4. Konkrétní požadavky na konzultační služby bude Objednatel zadávat způsobem 
uvedeným v Katalogovém listu 001 - Základní technické konzultace, tj. formou  
ústních dotazů (následně vždy potvrzených e - mailem), e-mailových dotazů nebo formou 
Zadávacích a pověřovacích listů. Vzor Zadávacího a pověřovacího listu je přílohou č. 3 
Smlouvy. 
 

5. Požadavky na konzultační služby je oprávněn za Objednatele zadávat zmocněnec pro 
jednání věcná a technická.  

 
 

Článek 2 
Místo a doba plnění 

 

1. Místem plnění je: 
a) sídlo Objednatele 
b) sídlo Poskytovatele, pokud to povaha plnění umožňuje.  
 

2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat konzultační služby ve lhůtách stanovených 
v Katalogovém listu, popř. ve lhůtách stanovených v Zadávacích a pověřovacích listech.  
 

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Objednatel nevyčerpá nebo přečerpá 
sjednaný počet MD resp. hodin uvedený v Katalogovém listu 001 (příloha č. 1), je 
Objednatel oprávněn nevyčerpané nebo přečerpané hodiny převést do dalšího měsíce.  

 
 

Článek 3 

Cena 

 

1. Cena za poskytování konzultačních služeb byla stanovena dohodou smluvních stran dle 
§ 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, vychází z nabídky poskytovatele 
ze dne 11. 5. 2016, která je oběma smluvním stranám známá a mají ji shodně k dispozici 
a činí 30 000,- Kč bez DPH měsíčně tj. 210 000,- Kč bez DPH za období od 1. 6. 2016 do 
31. 12. 2016.  
 

2. Měsíční rozpis ceny je uveden v příloze č. 4, která je nedílnou součástí Smlouvy. 



 strana 3 

3. V ceně podle odst. 1 tohoto článku je zahrnuta cena za realizaci služby podle čl. 1 odst. 2 
Smlouvy a veškeré náklady Poskytovatele nutné pro řádné plnění předmětu Smlouvy. 

 
4. Ceny jsou uvedeny jako ceny bez DPH. K fakturované ceně bude připočtena DPH ve 

výši účinné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

Článek 4 

Platební podmínky 

 

1. Poskytovateli vzniká právo vystavit daňový doklad (fakturu) za poskytnuté konzultační 
služby následují den po podpisu Akceptačního protokolu dle čl. 5 Objednatelem.  
 

2. Současně s daňovým dokladem (fakturou) zašle Poskytovatel Objednateli jako přílohu 
kopii podepsaného Akceptačního protokolu. 
 

3. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a 
daňového dokladu ve smyslu příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona o dani 
z přidané hodnoty, občanského zákoníku a číslo smlouvy Objednatele. V případě, že 
daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn 
zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Poskytovateli k doplnění, aniž se tak dostane do 
prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení 
náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu. 
 

4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je stanovena na 21 dnů ode dne jeho doručení 
Objednateli. Daňový doklad (faktura) musí být doručena doporučeným dopisem na 
adresu sídla Objednatele.  

 
5. Poskytovatel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, je povinen bezprostředně, 

nejpozději do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů od zjištění insolvence, popř. od vydání 
rozhodnutí správce daně, že je Poskytovatel nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona  
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZDPH“), oznámit takovou skutečnost prokazatelně Objednateli, příjemci zdanitelného 
plnění. Porušení této povinnosti je smluvními stranami považováno za podstatné 
porušení této Smlouvy.  

 
6. Poskytovatel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv 

závazku Objednateli na základě této Smlouvy bude od data podpisu této Smlouvy do 
ukončení její platnosti zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 
odst. 2 ZDPH, v opačném případě je Poskytovatel povinen sdělit Objednateli jiný 
bankovní účet řádně zveřejněný ve smyslu § 96. Pokud bude Poskytovatel označen 
správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a ZDPH, zavazuje se zároveň 
o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele spolu s uvedením data, kdy tato 
skutečnost nastala. 

 
7. Pokud Objednateli vznikne podle § 109 ZDPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého 

zdanitelného plnění od Poskytovatele, nebo se Objednatel důvodně domnívá, že tyto 
skutečnosti nastaly nebo mohly nastat, má Objednatel právo bez souhlasu Poskytovatele 
uplatnit postup zvláštního zajištění daně, tzn., že je Objednatel oprávněn odvést částku 
DPH podle daňového dokladu - faktury vystavené Poskytovatelem přímo příslušnému 
finančnímu úřadu a to v návaznosti na § 109 a § 109a ZDPH.  

 
8. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka Poskytovatele vůči Objednateli v 

částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení Smlouvy za uhrazenou. 
Zároveň je Objednatel povinen Poskytovatele o takové úhradě bezprostředně po jejím 
uskutečnění písemně informovat. 
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Článek 5 
Předání a převzetí 

 

1. Předání a převzetí (tj. akceptace) předmětu plnění podle čl. 1 Smlouvy bude probíhat 
následovně: 
 

a) Poskytovatel předloží objednateli k odsouhlasení výkaz poskytnutých konzultačních 
služeb a skutečného počtu odpracovaných hodin za uplynulý kalendářní měsíc 
nejpozději do 5. kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce po poskytnutí 
konzultačních služeb. 

b)  Objednatel je povinen výkaz odsouhlasit nebo ho vrátit Poskytovateli k opravě do 3 
pracovních dnů od jeho obdržení. 

c) V případě akceptace poskytnutých konzultačních služeb schválí Objednatel 
Akceptační protokol, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 Smlouvy a Poskytovateli 
vzniká právo vystavit daňový doklad (fakturu). 

 
Předání plnění a potvrzení protokolů může proběhnout prostředky elektronické 
komunikace. 
 

2. Věcnou kontrolu a akceptaci (schválení převzetí) provádí zmocněnec Objednatele pro 
jednání věcná a technická. 

Článek 6 
Záruky poskytovatele 

 

1. Poskytovatel nese odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2950 občanského zákoníku za 
to, že služby budou poskytovány v obvyklé odborné kvalitě tak, aby vyhovovaly 
standardním potřebám Objednatele, se kterými byl poskytovatel seznámen. Konzultační 
služby budou poskytovány s náležitou odbornou péčí a prostřednictvím osob, které mají 
potřebou kvalifikaci. 
 

2. Poskytovatel tam, kde je to relevantní vzhledem k povaze plnění předmětu Smlouvy, 
poskytuje Objednateli záruku za jakost plnění předmětu Smlouvy po dobu 24 měsíců od 
protokolárního předání a akceptace plnění Objednatelem. Záruční doba se prodlužuje 
o dobu, která uplyne od písemného uplatnění řádné reklamace do doby odstranění 
reklamovaných závad. 

 

Článek 7 
Povinnost nahradit újmu 

 

1. Každá ze smluvních stran je povinna nahradit újmu způsobenou v souvislosti 
s porušením obecně závazných právních předpisů a porušením této smlouvy. Obě strany 
se zavazují vyvíjet maximální úsilí k  předcházení vzniku újmy a k minimalizaci její 
případné výše. 
 

2. Žádná ze smluvních stran není povinna nahradit újmu, která vznikla v důsledku věcně 
nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany, pokud 
druhou stranu na nesprávnost takového zadání předem písemně upozornila. 

 

3. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za nesplnění svého závazku v důsledku 
prodlení druhé smluvní strany, nebo prokáže-li, že jí ve splnění tohoto závazku dočasně 
nebo trvale bránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na její vůli (§ 2913 odst. 2 zákona).  
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4. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu písemně upozornit druhou smluvní 
stranu na překážky vzniklé podle § 2913 odst. 2 zákona bránící řádnému plnění této 
smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k odvrácení a překonání 
okolností vylučujících odpovědnost.  

 
5. Smluvní strany mají vzájemně nárok na případnou náhradu újmy i v případě, že se jedná 

o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v celém rozsahu 
vzniklé újmy. 

 
6. Poskytovatel prohlašuje, že je pojištěn i na škody způsobené Poskytovatelem v důsledku 

výkonu podnikatelské činnosti až do výše 500.000,- Kč. Poskytovatel předloží pojistný 
certifikát bez zbytečného odkladu, nejdéle však do jednoho měsíce po uzavření této 
Smlouvy. 
Poskytovatel je povinen udržovat po celou dobu účinnosti této Smlouvy pojištění  
v uvedeném rozsahu. Případné změny v rozsahu pojistného krytí pod uvedenou částku je 
Poskytovatel povinen neprodleně sdělit Objednateli. 

 

Článek 8 

Vyšší moc 

 
1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné či úplné nesplnění smluvních 

závazků, jestliže se tak prokazatelně stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se 
pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledků stranami 
nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv 
na plnění předmětu této smlouvy. 
 

2. Nastanou-li výše uvedené okolnosti, jsou obě strany povinny se neprodleně o těchto 
okolnostech vzájemně informovat. 

 
Článek 9 

Sankce 

 
1. V případě prodlení Poskytovatele se splněním jeho povinností podle této Smlouvy vzniká 

Objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

2. V případě prodlení Objednatele s placením daňového dokladu (faktury) vzniká 
Poskytovateli právo na úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení se řídí nařízením vlády  
č. 351/2013 Sb. 

. 
3. Smluvní pokutu sjednanou touto Smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 

v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně 

a v plné výši. 

 
4. Povinnost zaplatit: 

a) smluvní pokutu podle odstavce 1 tohoto článku vzniká Poskytovateli do 14 dnů od 
doručení faktury Objednatele. 
b) úrok z prodlení podle odstavce 2 tohoto článku vzniká Objednateli do 14 dnů od 
doručení faktury Poskytovatele. 
 

5. Obě smluvní strany se zavazují před uplatněním nároku na úrok z prodlení nebo smluvní 
pokutu vyzvat druhou smluvní stranu k podání vysvětlení. 
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Článek 10 

Platnost smlouvy 

 

1. Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2016. 

 
2. Tato smlouva může být ukončena: 

a) písemnou dohodou smluvních stran, 
 b) písemnou vypovědí Objednatele, i bez uvedení důvodů, přičemž výpovědní lhůta činí  
    1 měsíc, počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi  

     druhé straně a končí uplynutím posledního dne příslušného měsíce. 
 
3. V případě podstatného porušení kteréhokoli ustanovení této Smlouvy jednou  

ze smluvních stran, může druhá smluvní strana od této Smlouvy okamžitě odstoupit.  
 
4. Pro účely této Smlouvy je za podstatné porušení považováno zejména: 

- odmítnutí plnění ze strany Poskytovatele, 
- prodlení Poskytovatele s plněním lhůt podle Katalogového listu 001 (příloha č. 1), 
- prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) déle než 15 dnů a 

nezjednání nápravy ani v přiměřené lhůtě, stanovené v písemném upozornění 
Poskytovatele. 

 
5. V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy, končí doba jejího trvání 

dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé straně.  
V pochybnostech se má za to, že oznámení o odstoupení bylo doručeno třetí den po jeho 
odeslání. 
 

Článek 11 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Smluvní vztahy výslovně neupravené v této Smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku a autorského zákona v platném znění. 
 

2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma 
smluvními stranami. Jiná ujednání jsou neplatná. 
 

3. Poskytovatel i Objednatel jsou povinni zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, 
údajích a informacích, týkajících se druhé strany, které mají povahu jejich obchodního 
tajemství a o kterých se dozví v souvislosti s plněním této Smlouvy. Poskytovatel i 
Objednatel se zavazují, že tyto skutečnosti nesdělí ani jiným způsobem neposkytnou 
žádné třetí osobě a zajistí jejich přiměřenou ochranu a utajení.  

 
4. Za obchodní tajemství jsou smluvními stranami považovány zejména veškeré skutečnosti 

obchodní, výrobní a technické povahy, které mají skutečnou nebo potenciální materiální 
či nemateriální hodnotu a nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích. Za obchodní 
tajemství jsou považovány veškeré informace smluvními stranami výslovně poskytnuté, 
tedy i takové informace, při jejichž poskytnutí nebylo výslovně uvedeno, že se o obchodní 
tajemství jedná, ale takové, u nichž to vyplývá z jejich povahy. 

 
5. Povinnost zachování mlčenlivosti je upravena v samostatné smlouvě o zachování 

mlčenlivosti. 
 

6. Nedílnou součástí Smlouvy jsou zadávací a pověřovací listy podle čl. 1 odst. 3 této 
Smlouvy, které se stávají její přílohou. 
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7. Případně vzniklé spory se obě smluvní strany zavazují řešit především vzájemnou 
dohodou. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna požádat o 
rozhodnutí ve věci příslušný obecný soud. 

 
8. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel je smluvní stranou uvedenou v ustanovení  

§ 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a že proto tato 
Smlouva je předmětem povinného uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že veškeré úkony související s uveřejněním smlouvy v registru smluv zajistí 
Objednatel. 

 
9. Tato Smlouva se použije pro úpravu smluvního vztahu založeného objednávkou  

č. 00161314 ze dne 16. 5. 2016 a nahrazuje veškerá ujednání smluvních stran učiněná 
před datem uzavření této Smlouvy. 

 
10. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží jedno 

vyhotovení. 
 

11. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

 
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s obsahem této Smlouvy, který je 

dostatečně určitý a srozumitelný a že s touto Smlouvou souhlasí v plném rozsahu. 
Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě vážné a svobodné vůle prosté omylu a 
na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Katalogový list 001 – Základní technické konzultace 

Příloha č. 2 – Katalogový list 002 – Základní funkce Service Desk 

Příloha č. 3 – Zadávací a pověřovací list – VZOR 

Příloha č. 4 - Měsíční rozpis ceny  

Příloha č. 5 – Akceptační protokol - VZOR 

 

 

V Praze dne           V Praze dne  

 

Za Objednatele:      Za Poskytovatele: 

 

 
 
 
 
.........................................................     ........................................................ 
  
RNDr. Václav Plesník, MBA     Ing. Ivo Musil 

pověřený výkonem funkce generálního ředitele  předseda představenstva 

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik   Corpus Solutions a.s. 


