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Smlouva o poskytováni služeb soudního znalce v oboru IT
"~ĽI"

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Česká republika - Správa základních registrů
zastoupená:
se sídlem:
IČO:
bankovníspojenÍ(čÍs|o účtu):
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:

(dále jen ,,Objednatel")

Ing. Michalem Peškem, ředitelem
Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
72054506
Česká národní banka
5600881/0710

a

2. Poskytovatel

Risk Analysis Consultants, s.r.o.
zastoupená: Ing. Michalem Žipajem, jednatelem společnosti
se sídlem: Konviktská 291/24, 110 00 Praha 1
IČO: 63672774
DIČ: CZ63672774
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Praze pod sp. zn. C36666
bankovníspojení(čÍs|o účtu): 576900263/0300
telefon: 222 360 001
e-mail: rac@rac.cz

(dále jen ,,Poskytovatel")

(Objednatel a Poskytovatel společně dále také jako ,,Sm/uvnlstrany")

uzavřeli v souladu s § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále
jen ,,občanský zákoník") tuto smlouvu o poskytování služeb soudního znalce v oboru IT (dále
je n ,,Smlouva").
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Il. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízenI (dále jen ,,Řízeni' veřejné zakázky")
veřejné zakázky s názvem ,,Poskytování služeb soudního znalce v oboru IT", č.j. výzvy k podání
nabídek: SZR-31-3/Ř-2017 {dále jen ,,Veřejná zakázka"). jednotlivá ujednání Smlouvy tak
budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou
Poskytovatele podanou na veřejnou zakázku.

Ill. PŘEDMĚT SMLOUVY

4.

5.

6.

Poskytovatel se zavazuje poskytovat Objednateli služby soudního znalce v oboru kybernetika,
odvětvi výpočetní technika, při výkonu činnosti Objednatele (dále jen ,,Služby") na základě
pokynů Objednatele a předávat Objednateli výsledky Služeb, přičemž poskytováním Služeb se
rozumí:
4.1. zpracování znaleckých a odborných posudků;
4.2. zpracování oponentských znaleckých posudků;
4.3. poskytování odborného poradenství a konzu!tac1.

Poskytovatel bere na vědomí, že rozsah Služeb bude záviset na aktuálních potřebách
Objednatele.

Objednatel se zavazuje výsledky Služeb přejímat a zaplatit za ně sjednanou odměnu a
příslušnou DPH, je-li Poskytovatel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZoDPH") hradit DPH.

IV. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

7.

8.

9.

Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli požadovanou Službu ve lhůtě stanovené
Objednatelem.

Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli všechny okolnosti, které
zjistí při poskytovániS|užeb a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo zájmů Objednatele.

Služby bude Poskytovatel poskytovat Objednateli ve svém sIdle, případně v jiném místě dle
dohody Smluvních stran.

V. ODMĚNY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

10. Odměna za poskytnuté Služby činí 800,- KČ za každou hodinu poskytovaných Služeb (dále jen
,,Odměna"). Odměna za každou hodinu poskytovaných Služeb tak s připočtením DPH, při sazbě
DPH ve výši 21 %, Činí 968,- KČ. Celková cena za veškeré poskytnuté služby dle této smlouvy
může činit maximálně 1100 000,- KČ bez DPH (slovy ,,jeden milion sto tisíc korun českých") tj.
1 331000,- KČ s DPH (slovy ,,milion tři sta třicet jedna tisíc korun českých").

11. Odměna je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

12. Odměna zahrnuje veškeré náklady Poskytovatele spojené se splněním jeho povinnosti
vypiývajÍcÍch ze Smlouvy. Objednatel není povinen hradit v souvislosti se Smlouvou žádné jiné
finanční Částky, než Odměnu a případně přIslušnou DPH. Ujednáním tohoto odstavce není

:l
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.,"' dotčeno právo Poskytovatele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení či jiných
,," sankcí, a právo na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené Objednatelem.

."" 13. Poskytovatel je povinen před započetím poskytováni Služeb v každé jednotlivé věci stanovit
.i' předpokládaný časový rozsah požadovaných Služeb a informovat o tomto rozsahu

Objednatele. časový rozsah Služeb odsouhlasený Objednatelem může být překročen pouze se
souhlasem Objednatele.

14. je-li Poskytovatel povinen podle ZODPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle
Smlouvy DPH, je Objednatel povinen Poskytovateli takovou DPH uhradit vedle Odměny.
Poskytovatel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na
základě Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku
uskutečnění zdanitelného plnění.

15. Objednatel bude hradit Poskytovateli Odměnu po převzetí výsledku poskytnutých Služeb
Objednatelem na základě faktur (dále jen ,,Faktura"), vystavených za poskytnuté Služby.

16. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZODPH. V případě, že Poskytovatel
není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti
stanovené § 435 Občanského zákoníku.

17. Poskytovatel předloží Objednateli před vystavením každé Faktury soupis časového rozsahu
poskytnutých Služeb (dále jen ,,Soupis"). Poskytovatel je povinen předložit Soupis Objednateli
před vystavením Faktury k odsouhlasení, a to do 5 pracovních dnů od převzetí výsledků
činnosti Objednatele, a Faktura může být vystavena až po odsouhlaseníSoupisu Objednatelem.

18. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho
obdržení. vyjádřI-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady
Objednatele k Soupisu, a Poskytovatel poté předloží Objednateli k vyjádření opravený Soupis.

19. Poskytovatel vystaví Fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasenI Soupisu
Objednatelem. Nedílnou součásti Faktury je Soupis podepsaný Objednatelem.

20. Splatnost Faktury musí být stanovena tak, aby nebyla kratší než 30 dnů ode dne doručení
Faktury Objednateli.

21. Stanovi-li Faktura splatnost delší, než je jako minimálni stanovena v tomto článku, je
Objednatel oprávněn uhradit Odměnu, případně její část, ve lhůtě splatnosti určené ve
Fa ktuře.

22. Odměna, případně její část, vyúčtovaná Fakturou a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich
odepsániz bankovního účtu Objednatele.

23. vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZODPH, že Poskytovatel je
nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn přjs|ušnou dph uhradit přímo místně
a věcně přIslušnému správci daně Poskytovatele.

24. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Odměny nebo její části a
případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZODPH zveřejněno jako číslo bankovního
účtu, které je Poskytovatelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn
uhradit Odměnu nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní
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,," účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZODPH jako bankovní účet, který je Poskytovatelem
,g používán pro ekonomickou činnost.

25. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo
bude-li chybně stanovena Odměna či její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel

.j'" oprávněn tuto Fakturu vrátit Poskytovateli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení.
Poskytovatel je povinen opravit Fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu
neprodleně doručit Objednateli.

26. Objednatel neposkytuje žádné zálohy.

" ¶

VI. SOUČINNOST OBJEDNATELE

27. Objednatel se zavazuje sdělit Poskytovateli veškeré skutečnosti k věci, ve které má být Služba
poskytnuta, s nimiž je seznámen. Rovněž se zavazuje předat veškeré podklady k poskytnutí
Služby. O převzetí originálnIch listin vydá Poskytovatel na požádáni Objednatele potvrzení.

28. Po poskytnutí Služby vrátí Poskytovatel Objednateli originály listin.

29. Objednatel je povinen Poskytovatele informovat o všech skutečnostech, které nastaly poté, co
Poskytovatel započal s poskytováním Služeb v dané věci a této věci se týkají.

VIl. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

30. Vlastnické právo k výsledkům činnosti Poskytovatele Objednatel nabývá okamžikem jejich
předáni a převzetí, resp. okamžikem předáni a převzetí hmotných nosičů, které výsledky
činnosti Poskytovatele zachycují.

31. Nebezpečí škody na předávaných výsledcích činnosti Poskytovatele, resp. hmotných nosičích,
které výsledky činnosti Poskytovatele zachycují, přechází na Objednatele okamžikem předáni a
převzetí výsledků činnosti Poskytovatele.

VIII. VADY PLNĚNÍ

32. Poskytovatel odpovídá za to, že Služby budou poskytnuty řádně, včas a v souladu s přIslušnými
právními předpisy a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě.

33. Poskytovatel odpovídá za vady všech výsledků činnosti Poskytovatele. Poskytovatel odpovídá i
za vady vzniklé po předání a převzetí výsledků činnosti Poskytovatele, resp. hmotných nosičů,
které výsledky Činnosti Poskytovatele zachycují, jestliže byly způsobeny porušením jeho
povinností.

34. Objednatel má práva z vadného plněni i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí výsledků činnosti Poskytovatele, resp.
hmotných nosičů, které výsledky činnosti Poskytovatele zachycují.

35. OdpovIdá-li Poskytovatel za vady Služeb, má Objednatel práva z vadného plněni.
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,' 36. Objednatel je oprávněn uplatnit vady kdykoli v průběhu 12 měsíců od předáni příslušných
výsledků činnosti Poskytovatele, resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti Poskytovatele
zachycuji.

Ťí 37. Objednatel je oprávněn uplatnit vady jakýmkoliv způsobem. Poskytovatel je povinen př|jetí
reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady.

J 38. Vada je uplatněna včas, je-ii písemná forma reklamace odeslána Poskytovateli nejpozději
."' v poslední den doby uvedené v odstavci 36 Smlouvy nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli
,..;"' jinou formou v poslední den této doby.

p 39. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad

Poskytovateli.

40. Objednatel má právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z Odměny dle vlastního
výběru.

41. Poskytovatel je povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu a bez ohledu na to, zda je
uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatněnI vady
Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Poskytovatel za vadu neodpovídal, je Objednatel
povinen uhradit Poskytovateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s
odstraněním vady.

42. Objednatel je povinen poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou k odstraněni vady.

43. Doba uvedená v odstavci 36 Smlouvy se prodlužuje o dobu počÍnajÍcÍ dnem oznámení každé
vady Objednatelem Poskytovateli a končÍcÍ dnem řádného odstraněnítakové vady.

IX. SANKCE

44. Poruší-li Poskytovatel povinnost předat výsledky činnosti Poskytovatele v době stanovené
Objednatelem, je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ
za každý den prodlenI.

45. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Poskytovatele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou
utvrzený.

46. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením
povinnosti Poskytovatele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

47. Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 dnů od doručeni písemné výzvy k zaplacení
smluvní pokuty straně povinné.

48. Poruší4i Objednatel povinnost uhradit Fakturu ve sjednané době, je povinen uhradit
Poskytovateli zákonný úrok z prodleníve výši podle právních předpisů.

X. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

49. Smlouva se sjednává na dobu určitou, a to do 31. července 2021 nebo do vyčerpání celkové
výše finančních prostředků Objednatele vyčleněných pro předmět plněni této Smlouvy, tj. do
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vyčerpání částky 1100 000 KČ bez DPH (slovy milion sto tisíc korun českých) nebo do vyčerpání
částky 1331000,- KČ včetně DPH (slovy milion tři sta třicet jeden tisíc korun českých) podle
toho, která skutečnost nastane dříve.

Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran nebo písemnou výpovědi.
Smluvní strany jsou oprávněny Smlouvu vypovědět kdykoliv. Pro případ výpovědi Smlouvy ze
strany Objednatele sjednávají Smluvní strany výpovědní dobu v délce jednoho měsíce. Pro
případ výpovědi Smlouvy ze strany Poskytovatele sjednávají Smluvní strany výpovědní dobu
v délce 6 měsíců, pokud si Smluvní strany nedohodnou jinou výpovědní dobu. výpovědní doba
počíná plynout prvním dnem kalendářního měsíce nás|edujÍcÍho po měsíci, v němž byla
výpověď' doručena druhé smluvní straně.

XI. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

51. Poskytovatel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozÍcÍho úpadku, a že mu není známo,
že by vůči němu bylo zahájeno insolvenčnI řIzenL Poskytovatel dále prohlašuje, že vůči němu
není v právni moci žádné soudní rozhodnuti, případně rozhodnuti správního, daňového či
jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízeni na majetek
Poskytovatele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.

52. Poskytovatel na sebe přebírá nebezpečí změny oko]nosti ve smyslu § 1765 Občanského
zákoníku.

53. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Poskytovatel výslovně prohlašuje, že je
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek
vyp|ývajÍcÍch z příslušných právních předpisů, zejména v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

54. Poskytovatel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,Zákon o kontrole"), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

55. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku l Smlouvy odpovÍdajj
aktuálnímu stavu a že osobami jednajÍcÍmi při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné
k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezeni vnitřními předpisy Smluvních stran.

56. jakékoliv změny údajů uvedených v článku l Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření
Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní
straně.

57. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže
býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, které
nepravdivosti prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly.

l

XII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

58. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které
jsou obsažené ve Smlouvě a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly
v souvislosti se Smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o
nichž se jakkoliv dozvěděl v souvislosti se Smlouvou, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se

i
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s nimi Poskytovatel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné nebo těch, které se bez zavinění
Poskytovatele veřejně přístupnými stanou. Poskytovatel nesmí takové skutečnosti a informace
použit v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích osob a nesmí je
použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti podle tohoto odstavce je Poskytovatel
povinen zachovávat i po zániku závazku ze Smlouvy, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a
informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Poskytovatele. Povinnosti podle
tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Poskytovatel povinen zveřejnit takové
skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu právním předpisem nebo
rozhodnutím orgánu veřejné moci.

59. Poruší-li Poskytovatel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli
škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Poskytovatel zprostí,
prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a
nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů
Poskytovatele nebo vzniklá až v době, kdy byl Poskytovatel s plněním povinnosti v prodleni, ani
překážka, kterou byl Poskytovatel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí.

60. PÍsemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany
nebo e-mail podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.

XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

61. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy se řidI českým právním
řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucujÍcÍ
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

62. Všechny spory vznikajÍcÍ ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně přIslušnými.

63. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než
písemnou formou jsou vyloučeny.

64. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu.

65. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami
a účinnosti dnem uveřejnění Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel Poskytovatel

14 -Ó8- 2017 " 14 -ód- 2017v l't v-m dne V '^O~~ dne

Čes
Ing.
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.
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