
PRIKAZNI SMLOUVA

uzavřena podle ustanovení s 2430 a násl. zákona ć,.8912012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník") mezi smluvními stranamĺ:

ĺ. Statutární město Ústĺ nad Labem
se sídlem: Velká Hradební 2336t8,401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: lng. Věrou Nechybovou, primátorkou

lČ: ooo81531

DlČ: czooo81531
osoba oprávněna jednat

ve věcech smluvních: lng. Jaroslav Slabý, vedoucíodboru strategického rozvoje
Magistrátu města Ústínad Labem

bankovní spojení: Komerčnĺ banka
číslo účtu: 78-463217021710100
(dále jen ,,příkazce" nebo ,,smluvní strana")

a

2. MEPGO s.r.o.
zastoupená/ý: lng. Tomášem Sýkorou, výkonným ředitelem
se sídlem: Spálená 108/51, 110 00 Praha 1

ICO: 27143643
DIC: C227143643
bankovníspojení: tSoB, a.s.

číslo účtu: 211495314/0300

Pověřená osoba k jednání: lng' Lenka Marková, finanční manaŽer
tel: 731 445 554 / email: lenka.markova@mepco.cz

(dále jen ,,příkazník" nebo ,,smluvní strana")

uzavřell nĺŽe uvedeného dne, měsĺce a roku tuto příkaznĺ smlouvu v souladu s
ustanovením $ 2a30 a násl. občanského zákoníku (dále jen ,,sm!ouva")

Smluvní strany, vědomy si svých závazkÍl v této Smlouvě obsažených a s úmyslem
být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícĺm znění Smlouvy:
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článek í

Předmět a rozsah plněnĺ

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Příkazníka obstarat pro Příkazce výkon činnosti
manažera projektu v realizační fázi projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad
Labem, a to v souladu příslušnými právními předpisy jakož i v rámci této činnosti provádět
v této Smlouvě specifikované výkony a veškeré činnosti souvisejĺcí s činností manaŽera
projektu v rozsahu, míře podrobnosti, členění, způsobem a za podmínek stanovených v
této Smlouvě.

2. Příkazník se zavazuje pro Přĺkazce zajistit veškeré činnosti související s výkonem
manaŽera projektu, jak je specifikováno v této Smlouvě, a to poctivě, s odpovídající profesní
úrovní, péčí a s ohledem na ochranu zĄmü a zachovánĺ dobrého jména Přĺkazce, a
zavazqe se, Že při této činnosti pouŽije kaŽdého prostředku, kterého vyžaduje povaha
obstarávané záleŽitosti, jakoŽ i takového, kteqý se shoduje s vůlí Příkazce a je v zájmu
Pŕíkazce'

3. Příkazník se zavazuje pro Příkazce provádět zejména následující činnosti:
a) Zpracovávání zpiávy o realizaci (ZoR) a žádostĺ o platbu (ŽoP),

termín ZoR + ŻoP za' 8' 2017 '

b) Zpracovávání zprávy o realizaci (zoR) a Žádostí o platbu (ŽoP),
termín ZoR + ŻoP za' 2' 2018'

c) ZpracovávánÍ zprávy o realizaci (ZoR) a Žádostí o platbu (Żon,
termín ZoR + ZoP:28' 8. 2018.

d) Podpora při zpracováníŽádostí o změnu.
4. Příkazník pro vzájemný styk a zabezpećení povinností vyplývajícich z této smlouvy určuje

zejména tyto projektové manažery:
. lng. Lenka Marková, finanční manaŽer, tel: 731 445 554 / email:

lenka. markova@mepco.cz
5. Příkazník současně prohlašuje, že tato výše uvedená osoba příkaznĺka je pověřena

realizaci před mětu sm louvy.
6. Příkazce se zavazĄe řádně poskytovat Příkazníkovĺ potřebnou součinnost a za podmĺnek

v této Smlouvě stanovených zaplatit Příkazníkovi sjednanou odměnu - cenu za výkon
činnosti dle této Smlouvy'

7 ' Přikazce při podpisu této smlouvy předá Příkazníkovi podklady v elektronické podobě na
USB Flash disku. Předánía převzetí USB Flash disku bude písemně potvrzeno.

článek 3.

Doba plnění a další podmínky plněnĺ

1 . Doba plněnĺ této Smlouvy je ode dne podpisu této smlouvy do 30. 09. 2019.
2. Pŕikaznik je povinen zahájit plnění dle této smlouvy neprodleně po nabytí tičinnosti této

smlouvy. Termín splnění předmětu plněnĺ dle článku 1 odst. 3 písm' a) - c) je nejpozději 3
kalendářní dny před ukončenĺm stanoveného termínu zoR a ŻoP.

3' Splněním se rozumívloŽenívšech podkladů a příloh azpracováníZoR dle čl. 1 v systému
lS KP14+. Podepisování úkonů v systému lS KP14+ (ZoR, ŻoP, Žádost o změnu, apod.)
provádĺ příkazce. Projekt Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem je realizován
v rámci operačnĺho programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmět plnění musí být
realizován v souladu s aktuálními pravidly, jeŽ jsou pro tento operační program stanoveny
a d ostu p n é n a wWW. esf cr. czlp rog r amy l op-zam estn a nost

4. Plnění předmětu plnění dle článku 1 odst. 3 pĺsm' d) této smlouvy je průběŽné a příkazník
je povinen je zahájit na základě písemné výzvy příkazce a dokončit nejpozději do 14
kalendářních dnŮ od výzvy příkazce. Splněním se rozumívloŽenívšech podkladů a příloh
azpracování změny dle čl. 1 odst' 3 písm. d) této smlouvy v systému lS KP14+.
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5. Příkazce je oprávněn předmět smlouvy v průběhu jeho provádění kontrolovat. Příkazník je
povinen předkládat příkazci doklady a stanoviska, které získal v souvislosti s realizací
předmětu smlouvy.

6. Příkazník se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, s kteými přišel do styku při
provádění předmětu smlouvy, a které byly příkazcem označeny jako důvěrné.

7. PřÍkazce je povinen poskytovat příkazníkovi při plnění jeho závazků z této smlouvy
přiměřenou součinnost, zejména se vyjadřovat k průběhu realizace předmětu smlouvy, k
návrhům příkazníka, podávat příkazníkovi potřebné informace a poskytovat nezbytné
podklady, které má ve svém držení.

8. Závazná forma komunikace je doporučený dopis, datová zpráva, email se zaručeným
elektronickým podpisem, zápis z jednání, zápis o předánĺ a převzetí. Tyto dokumenty musí
být podepsány příslušnými odpovědnými zástupci příkazce nebo příkazníka'

9. Příkazník je povinen být po celou dobu plnění předmětu smlouvy pojištěn proti
odpovědnosti za škody způsobené jeho činností. Výše pojistné částky sjednané v pojistné
smlouvě musí být min. 1 000 000 Kč.

čIánek 4.

Cena a platební podmínky:

1. Smluvní cena za předmět smlouvy je celkem ve výši 148 000 Kč bez DPH a 179 080 Kč
včetně DPH:

cást předmětu plněnÍ Cena bez
DPH DPH Gena

včetně DPH

dotační management dle článku
2 odst. 1 pĺsm' a)

40 000 Kč 8 400 Kč 48 400 Kč

dotační management dle článku
2 odst. 1 písm. b)

40 000 Kč 8 400 Kč 48 400 Kč

dotační management dle článku
2 odst. 'ĺ písm. c)

40 000 Kč 8 400 Kč 48 400 Kč

dotační management dle článku
2 odst. 1 písm. d)

28 000 Kč 5 880 Kč 33 880 Kč

cELKovÁ CENA 148 000 Kč 3í 080 Kě í79 080 Kč

2. Smluvená cena zahrnuje veškeré náklady příkazníka nutné k provedení předmětu smlouvy,
včetně veškeých nákladů souvisejÍcích. Dohodnutou cenu lze měnit pouze písemnou
dohodou mezi přikazcem a příkazníkem.

3. Strany se dohodly, že cena za předmět plnění bude účtována na základě dílčích
samostatných plněnídle sjednaného předmětu v článku 1 této smlouvy'

4. Smluvní strany se dohodly, Že cena předmětu smlouvy dle článku 1 odst' 3 písm. a) - c)
této smlouvy bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystavené přĺkazníkem
takto:

3



A. 7oo/o z ceny uvedené v odst. 1 tohoto článku po zpracování a předloženĺ kaŽdé ZoR a
Żop

B' 30% uvedené v odst. 'ĺ tohoto článku z ceny po schváleníZoR aŻop řídícím orgánem
OP\A/V, tj' po obdżenĺoznámení o schválení.

5. Cena předmětu smlouvy dle článku 1 odst. 3 písm. d) uvedená v odst. 1 tohoto článku bude
uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystavené příkazníkem po schválení
poslednĺ ZoR a Żop v rámci plněnĺ této smlouvy, a to pouze v případě, Že byla
prokazatelně poskytována podpora při zpracování Žádostí o změnu.

6. Sjednaná smluvní cena obsahuje i veškerá rizika spojená s vývojem kuzů zahraničních
měn vůči české koruně'

7. Faktura musí obsahovat náleŽitosti stanovené platnými právními předpisy pro daňový
doklad, zejména zákonem ć' 235l2oo4 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.
Kromě těchto náleŽitostí stanovených právními předpisy je druhá strana povinna ve faktuře
vyznačit ityto údaje:

o číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
o předmět plněnĺ a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádřenĺ (nestačí pouze

odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
. označení banky a čĺsla účtu, na kteľ]ý musí být zaplaceno,
o jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního

telefonu,
. lČ a DlČ příkazce a příkazníka.

8. Lhůta splatnostifaktury je 14 dnů po jejím doručení pŕíkazci, kteý provede ověřeníformální,
věcné a finančnĺ správnosti údajů uváděných v daňovém dokladu a potvrdí ji svým
podpisem.
Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placeníjiných plateb (např. úroků z
prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.)'

9. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náleŽitost, je přĺkazce
oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé straně bez zaplacenĺ k
provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník provede opravu vystavením
nové faktury. od doby odeslánívadné faktury přestává běŽet původní lhůta splatnosti. Celá
lhůta splatnosti běŽí opět ode dne doručenĺ nově vyhotovené faktury.

10. Doručení faktury se provede oproti podpisu zmocněné osoby nebo doručenkou
prostřednictvĺm pošty' Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
přĺkazce.

článek 5.

odpovědnost za škody

1' Pokud je činností příkazníka způsobená škoda příkazci konáním nebo opomenutím,
nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajĺcích ze zákona, podmínek poskytovatele
dotace, jiných norem nebo této smlouvy, je příkaznĺk povinen bezzbytečného odkladu tuto
škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese přĺkazník.

2. Pŕíkaznĺk bere na vědomí, že předmět plněnĺ je realizován v rámci projektu
spolufinancovaného z dotace EU a při pochybení přĺkazníka, byt' i formálního charakteru,
mŮŽe být přĺkazci způsobena škoda ve formě korekce dotace.

3. Porušenípovinnostidle odst. 1 tohoto článku je povaŽováno za podstatné porušenísmlouvy
na straně Příkazníka.
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Článek 6.

odstoupení od smlouvy a smluvní sankce

1. KaŽdá ze smluvních stran této smlouvy je oprávněna od této smlouvy nebo její příslušné
části odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou stranou.

2. Příkazník je v prodlení, zejména pokud:
o nebY| splněn termĺn stanovený touto smlouvou nebo nebyla ukončena v termínu

kterákoliv část dle smlouvy z důvodu zavinění na straně příkazníka, nebo příkazník
nezajistil splněnĺ smluvní povinnosti, která podmiňuje splnění termínu stanoveného
v této smlouvě.

3. Příkazce je oprávněn bez předchozího upozornění či poskytnutí dodatečné lhůty k plnění
odstoupit od této Smlouvy v případě kdy:
a) výkony Příkazníka neodpovídají v plné míře poŽadavkům Příkazce zakotveným v této

Smlouvě, nebo
b) pokud Příkazník porušil podstatným způsobem jakoukoliv povinnost danou mu touto

Smlouvou nebo právním předpisem nebo
c) vůči Příkaznĺkovi bylo zahĄeno insolvenční řízení.

4. Pokud Příkazník opakovaně přes písemnou výzvu a poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty
neplní své závazky plynoucí z této Smlouvy nebo z právního předpisu, je Příkazce po
marném uplynutídodatečně poskytnuté lhůty od této Smlouvy odstoupit.

5. V případě neplnění povinností Příkazníka plynoucích z této Smlouvy náleŽí Příkazci smluvní
pokuta ve výši 1 .000,- Kč, za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti, nenĹli pro určitý
případ v této Smlouvě stanoveno jinak. Tuto smluvní pokutu se Příkazníkzavazup Příkazci
zaplatit nejpozději do 15-ti dnů po obdrŽení výzvy k její úhradě' Zaplacením ani
nárokováním smluvní pokuty není dotčen nárok Příkazce na náhradu škody vzniklou v
příčinné souvislosti s porušenĺm povinnosti Příkazníka, s nímŽ je spojena smluvní pokuta
dle této Smlouvy, a to ani v rozsahu překračujícím výši smluvní pokuty.

6. Příkazník ručíza úplnost a věcnou správnost všech podkladů, které má vypracovat.
7 . Za podstatné porušení povinnosti Příkazníka se povaŽuje kromě jiných případů uvedených

v této Smlouvě zejména:
a) pokud Příkazník poruší svoji povinnost plynoucí mu dle této a v důsledku toho Příkazce

neučiní ve vztahu k realizaci projektu vše' aby byl projekt řádně realizován, nebo Příkazci
vznikla škoda nebo vznik škody Příkazci hrozí, nebo

b) je Přĺkazník v prodlení s plněním povinností daných mu touto Smlouvou nebo právním
předpisem po dobu delší neŽ 15 dnů, nebo

c) Příkazník porušĺ jakoukoliv ze svých povinností nebo závazků specifikovaných v této
Smlouvě.

8. odstoupením od smlouvy zanikĄí všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy.
9. odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této

smlouvy.
Pro případ prodlení příkazce se zaplacením ceny na základě faktury dle smlouvy má
příkazník právo poŽadovat úrok z prodlenĺve výši 0,1 o/o z fakturované částky zakaŽdý den
prodlení s placením dluŽné částky. Úrokz prodlení příkazce uhradĺ do 14 dnŮ od dorúčení
jejího vyúčtování provedeného příkazníkem.

článek 7.

Ukončení Smlouvy

1. Před zánikem závazků dle této Smlouvy jejich splněním můŽe být tato Smlouva ukončena
na základě dohody Smluvních stran, a to dnem a za podmínek v této dohodě sjednaných,
nebo výpovědí této Smlouvy kteroukoliv ze Smluvních stran.
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2. Příkazce můŽe vypovědět Smlouvu kdykoli i bez uvedení důvodu. Tĺmto není dotčeno
právo Příkazce kdykoliv podle libosti příkaz udělený touto Smlouvou odvolat, ustanovení
o odměně dle této Smlouvy včetně vzdání se náhrady nákladů tímto nenídotčeno.

3. Příkazník můŽe vypovědět Smlouvu pouze v přĺpadě prodlení Příkazce s placením Ceny
dle článku 4 této Smlouvy delšĺho neŽ 15 dnů, v případě Že Přikazce nezaplatí ani v
dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomuto účelu Příkazníkem pĺsemně'

4. Výpověd'musí mít písemnou formu a musí být prokazatelně doručena druhé Smluvní
straně. Výpovědnĺ lhůta činí jeden měsíc a počĺná běŽet dnem doručení výpovědi druhé
straně.

5' V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu je Příkaznĺk povinen neprodleně předat
Příkazci veškerou dokumentaci a jiné podklady související s projektem, které byly
Příkazníkovi předány Příkazcem či třetími osobami, a jiné doklady, které je Příkazník pro
Příkazce dle této Smlouvy povinen vést či zajistit.

6. Zánikem Smlouvy nejsou dotčeny povinnosti Příkazníka, které majípodle své povahy trvat
i po zániku Smlouvy, a to včetně povinnosti zaplatit smluvnĺ pokutu, náhradu škody apod.

ělánek 8.

Zvláštnĺ ujednání

1' Příkazník nesmĺ poskytnout výsledek dokončené nebo nedokončené činnosti dle této
Smlouvy třetí osobě bez předchozĺho písemného souhlasu Přĺkazce.

2. Bude-li Příkazce trvat na řešenĺch a postupech, které bude PříkazníkpovaŽovatza chybné
nebo nepřiměřené nebo tyto budou V rozporu s právními předpisy či s touto smlouvou,
zbavuje se Příkazník odpovědnosti pouze v případě, bylo-li takové rozhodnutí potvrzeno
písemně Příkazcem, a to s výslovným zamítnutím stanoviska Příkazníka.

3' Všechny písemné dokumenty, výstupy a výsledky v částech nebo v celku vzniklé činností
Příkazníka nebo získané Přĺkazníkem na základé této Smlouvy se stávají majetkem
Příkazce, přičemŽ Přĺkazník není bez písemného souhlasu Přĺkazce oprávněn je pouŽít
pro své vlastní potřeby nebo pro potřeby třetí osoby.

4' Přĺkazce není povinen převzít výsledky činnosti Příkazníka prováděné na základě této
Smlouvy v přĺpadě, Że na nich budou zjištěny vady spočívajícĺ v nekompletnosti nebo
neúplnosti nebo vady bránící podání ZoRaŻop.

čÉner 9.

Zävěrećná ustanovenĺ

1. Budou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této Smlouvy neplatnými nebo právně
neúčinnými, není tím dotčena platnost ostatních ustanovenĺ. Neúčinné ustanovenĺ se
podle moŽnosti vyloŽív daném smyslu nebo se nahradĺ novým ustanovenĺm.

2' Práva a povinnosti převzaté s uzavřenĺm této Smlouvy přejdou na přĺpadné právní
nástupce Smluvních stran s povinností převzít také tato práva a povinnosti ve stejném
rozsahu.

3. Přĺkaznĺk není oprávněn jednostranně započítat jakoukoliv svou pohledávku za
Příkazcem vyplývajĺcí z této Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti s nĺ proti jakékoliv
pohledávce Příkazce za Přikazníkem. Přĺkazce je oprávněn jednostranně započítat
jakoukoliv svou pohledávku za PřÍkazníkem proti jakékoliv pohledávce Příkaznika za
Příkazcem.

4' Příkaznĺk není oprávněn postoupit na třetí osobu, zastavit nebo jinak disponovat se svými
pohledávkami vyplývajícími z této Smlouvy nebo vzniklými v souvislosti s ní bez
předchozího písemného souhlasu Příkazce. Příkazce je oprávněn postoupit na třetí
osobu, zastavit nebo jinak disponovat se svými pohledávkami z této Smlouvy bez dalšího.
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Příkazník tímto vyslovuje svůj souhlas s takovým postoupením, zastavenĺm a/nebo jinou
dispozicí'

5' Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Ve všech záleŽitostech touto
Smlouvou neupravených se vztahy Smluvních stran řídí obecně závaznými právními
předpisy, zejména pak občanským zákoníkem.

6. Příkazník se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny příkazce a
přivynaloŽení veškeré potřebné odborné péče, zavazĄejako osoba povinná dle $ 2 písm.
e) zákona ć. 32012001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně něktených
zákonů (zákon o finančníkontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit přivýkonu
finanční kontroly, mj' umoŽnit kontrolním orgánům přístup i k těm částem nabídek, smluv
a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
(např. obchodnítajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, Že budou splněny
poŽadavky kladené právními předpisy (např. $ 8 písm. c)' $ 20 odst. 1 zákonać'.25512012
Sb., o kontrole - kontrolní řád).

7 ' Příkazník je povinen poskytnuté podklady na USB Flash disku souvisejícĺ s předmětem
smlouvy předat příkazci nejpozději po ukončení posledního plnění. Předánĺ a převzetĺ
USB Flash disku bude písemně potvrzeno.

8. Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvzených
oprávněnými zástupci smluvních stran' Uzavřené dodatky nabývají platnosti dnem
podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany a účinnosti nabývají dnem zveřejnění
v registru smluv.

9. Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou.
Nedojde-li k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu.

10. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichŽ 2 stejnopisy obdźí příkazce a 1

stejnopis příkazník.
1 1. Tato smlouva nabývá platnostĺ dnem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany

a účinnosti nabývá zveřejněním v registru smluv.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, Že povinnost uveřejnění této smlouvy dle zákona č.

34012015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteąých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude splněnaze strany příkazce.

13. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy ć,' 1 a 2 :

a) Příloha č' 1 - Nabídka Příkazníka
b) Příloha č' 2 - USB Flash disk s podklady v elektronické podobě

14. Smluvní strany závěrem prohlašují, Že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, Že
tato je uzavřena určitě, váŽně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných
podmínek, přičemŽ svobodu a určitost své vůle současně stvrzujĺ svými níŽe připojenými
podpisy.

V Ústí nad Labem an .'(.:.ł-' 2y'v
V Ústí nad Labem dne

Zapřikazce Za přikazníka:

/

lng. Jaros
vedoucí ckého rozvoje

|á..''ľ'.ť-lłr(Ť
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Magistrátu ad Labem
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