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Veřejná zakázka
Posouzení potenciálu ekonomického rozvoje regionu a většího pozitivního vlivu na nárůst 
návštěvnosti a rozvoj cestovního ruchu - projekty prioritní osy 2 programu Interreg V-A Česká 
republika - Polsko Č.j.: (druhé smluvní strany). C.j.
6379/2017-51

Číslo v CES : 5502
Číslo úkolu: 369100/5166/43/51 pro SR 

369100/5166/44/51 pro EU

SMLOUVA O DÍLO
Posouzení potenciálu ekonomického rozvoje regionu a většího pozitivního vlivu na nárůst 

návštěvnosti a rozvoj cestovního ruchu - projekty prioritní osy 2 programu Interreg V-A Česká
republika - Polsko

projekt: Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor 
registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_014/0000735

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj 
se sídlem : Staroměstské nám. 6, Praha 1, 110 15
zastoupená: RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitel odboru evropské územní spolupráce 
IČ : 66 00 22 22
bankovní s* 
číslo účtu 
(dále jen 'objednatel”)

a

KPMG Česká republika, s.r.o.
zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v odd. C vl. 326, 
se sídlem : Praha 8, Pobřežní 648/1 a, PSČ 186 00 
zastoupené: Zdeňkem Tůmou, prokuristou 
IČ : 005 53 115 
DIČ : CZ699001996 
bankovní 
číslo účtu
(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „občanský zákoník"), v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ") tuto

smlouvu o dílo:

Článek 1

Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy zpracovat pro objednatele posouzení potenciálu 
ekonomického rozvoje regionu a většího pozitivního vlivu na nárůst návštěvnosti a rozvoj 
cestovního ruchu - projekty prioritní osy 2 programu Interreg V-A Česká republika -
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Polsko u projektů předkládaných do prioritní osy 2, u kterých převyšují celkové způsobilé 
výdaje 5 milionů EUR. a to dle specifikace uvedené v příloze č. 1 rámcové smlouvy 
specifikované v odst. 1.4 článku 1 této smlouvy (dále také jen „dílo").

1.2 Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla podle článku 2 této smlouvy.

1.3 Objednatel uzavírá tuto smlouvu v rámci projektu „CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0000026 
Zajištění činnosti Řídícího orgánu v rámci programu INTERREG V-A Česká republika - 
Polsko" hrazeného z technické pomoci z programu Interreg V-A Česká republika- 
Polsko.

1.4 Tato smlouva je uzavřena v souladu s článkem 2 rámcové smlouvy na poskytování 
poradenství Posouzení potenciálu ekonomického rozvoje regionu a většího pozitivního 
vlivu na nárůst návštěvnosti a rozvoj cestovního ruchu - projekty prioritní osy 2 
programu Interreg V-A Česká republika - Polsko
uzavřené dne 7.9.2016 mezi Českou republikou - Ministerstvem pro místní rozvoj jako 
objednatelem a KPMG Česká republika, s.r.o. jako zhotovitelem 
(Č.j. -
Číslo v CES : 5502
Číslo úkolu:369100/5166/43/51 pro SR. 369100/5166/44/51 pro EU)

Článek 2

Cena díla a platební podmínky

2.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková cena díla činí 67 700 Kč (slovy šedesát 
sedm tisíc sedm set korun českých), z toho DPH ve výši 21 % činí 11 750 Kč (slovy 
jedenáct tisíc sedm set padesát korun českých) a cena bez DPH činí 55 950 Kč (slovy 
padesát pět tisíc devět set padesát korun českých).

2.2 Celková cena díla je konečná a nepřekročitelná, a to i v případě, že v době platnosti 
smlouvy dojde ke změně sazby DPH.

2.3 Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné ke zhotovení díla, jakož i veškeré 
náklady související. Sjednaná cena je definitivní a překročitelná pouze v případě, že se 
zhotovitel stane plátcem DPH, a to pouze ve výši příslušné DPH

2.4 Platba bude provedena do 21 dnů od doručení faktury objednateli.

2.5 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po převzetí díla objednatelem na základě 
akceptačního protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.

2.6 Smluvená cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné ke zhotovení díla, jakož 
i veškeré náklady související s plněním objednatelem zadaných pracovních úkolů mimo 
sídlo objednatele (veškeré cestovní výdaje, výdaje spojené s ubytováním atd.).

2.7 Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur vystavených zhotovitelem po dobu trvání 
smlouvy a to bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. 
Faktura bude vyhotovena po akceptaci předloženého díla objednatelem. Akceptace 
proběhne bez zbytečného odkladu po předání díla objednateli. Akceptační protokol bude 
po ukončení procesu akceptace podepsán oběma stranami v sídle objednatele 
(osobami oprávněnými jednat za danou smluvní stranu).. Faktura musí splňovat 
náležitosti stanovené ve smlouvě a dále náležitosti dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty a § 13a zákona č. 513/1991, obchodní zákoník. Splatnost faktury 
je 21 dnů od jejího doručení objednateli.

2.8 Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla částka připsána na bankovní účet objednatele.

2.9 Zhotovitelem předložené faktury budou mít v záhlaví uveden název objednatele včetně 
osoby, jež ho zastupuje, její funkci a útvar, číslo smlouvy v CES a označení projektu
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Technická asistence. Faktura bude proplácena z TA-programu Interreg V-A Česká 
republika-Polsko. V případě, že bude faktura vystavena ve 12. kalendářním měsíci roku 
musí být doručena přes podatelnu do účtárny objednatele do 15. 12. daného roku.

2.10 Pokud faktura předložená zhotovitelem neobsahuje všechny zákonem a smlouvou 
stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit i s uvedením 
důvodu vrácení s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu a s novým 
termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

2.11 Součástí faktur musí být oboustranně podepsaný akceptační protokol za danou 
část plnění.

2.12 V případě, že zboží bude vykazovat vadu či více vad a objednatel z toho důvodu bude 
postupovat podle ustanovení smlouvy ohledně vad plnění, anebo nesplní-li zhotovitel 
své povinnosti, není objednatel do doby, než zhotovitel vadu či vady odstraní či do doby, 
než zhotovitel splní své povinnosti, povinen uhradit zhotoviteli kupní cenu či její část, a 
ohledně úhrady kupní ceny či její nesplacené části se v takových případech objednatel 
neocitá v prodlení.

Článek 3

Doba a místo plnění díla

3.1 Předpokládaný termín zahájení plnění díla je neprodleně po podpisu smlouvy.

3.2 Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 30 kalendářních dnů od podpisu této 
smlouvy.

3.3 Pokud v průběhu plnění zakázky dodá žadatel objednateli doplňující informace k 
žádosti, kde tyto informace mohou mít vliv na obsah výstupů zhotovitele, předá tyto 
informace objednatel neprodleně zhotoviteli, na e-mailovou adresu sdělenou 
zhotovitelem. V takovém případě bude prodloužena lhůta k dodání výstupů o 10 
kalendářních dní od doručení informací na elektronickou adresu sdělenou zhotovitelem.

3.4 Stejným způsobem může objednatel požadovat na základě informací nově dodaných 
žadatelem přepracování již i u předaného výstupu zakázky, lhůta na přepracování 
výstupů zakázky je 10 kalendářních dní od doručení informací na elektronickou adresu 
sdělenou zhotovitelem.

3.5 V průběhu plnění díla bude zhotovitelem předložena 1 vstupní zpráva (předána do 10 
kalendářních dnů od podpisu smlouvy, kdy bude elektronicky předána dodavateli 
kompletní dokumentace k hodnoceným projektům - projektové žádosti a jejich příloh 
(elektronicky na e-mailovou adresu sdělenou zadavatelem) a 1 závěrečná zpráva 
předložená elektronicky na e-mailovou adresu sdělenou objednatelem a předaná do 30 
kalendářních dnů od podpisu této smlouvy. Vstupní zpráva bude obsahovat:

přehled použitých metod,

metodiku použitou v rámci realizace zakázky, zejména: 
o určení jednoznačných kvantifikovatelných kritérií
o číselných hodnot, které tato kritéria musí dosáhnout, aby na základě těchto 

údajů výsledky analýzy umožnily jednoznačně stanovit na základě výsledků 
posouzení projektu, zdali daný projekt disponuje potenciálem ekonomického 
rozvoje regionu a větším pozitivním vlivem na nárůst návštěvnosti a rozvoj 
cestovního ruchu.

Závěrečná zpráva bude obsahovat:
posouzení potenciálu ekonomického rozvoje a většího pozitivního vlivu na 
nárůst návštěvnosti a rozvoj cestovního ruchu provedené v souladu s nabídkou
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zhotovitele a smlouvou o dílo uzavřenou v rámci této veřejné zakázky mezi 
objednatelem a zhotovitelem - - je absolutně nezbytné dodržet při plnění 
zakázky metodiku navrženou v nabídce zhotovitele; neboť metodika je 
předmětem hodnocení nabídek, nedodržení nabídky zhotovitele je potenciálním 
zvýhodněním oproti ostatním uchazečům a může být důvodem k nepřevzetí 
díla objednatelem.

Závěrečná zpráva bude předložena pro každý z projektů, k nimž budou 
zhotoviteli zaslány podklady- tj. v případě, že bude úkolem zhotovitele 
vyhodnotit 5 projektů, bude předloženo 5 samostatných závěrečných zpráv.

Každá ze zpráv musí obsahovat jednoznačné vyjádření, zdali projekt dosahuje 
potenciálu ekonomického rozvoje regionu a většího pozitivního vlivu na nárůst 
návštěvnosti a rozvoj cestovního ruchu či nikoliv, a to na základě kvantifikovaného 
výsledku (např. rozdílu mezi celospolečenskými přínosy a náklady).

Kvantifikace vyčíslení každého přínosu a nákladu použitá v rámci metodiky musí být 
dokladována do úrovně jednotlivých kroků, v rámci kterých dochází ke změně číselné 
hodnoty dosažené v postupu výpočtu spolu s nezbytným textovým popisem, pokud by 
aplikovaný postup nebyl ze samotných výpočtů zřejmý. Nedodržení této zásady je 
důvodem k nepřevzetí díla objednatelem

3.6 Místem plnění díla je sídlo objednatele a zhotovitele, a dále v případě terénních 
průzkumů celé území České republiky a Polské republiky.

Článek 4

Práva a povinnosti smluvních stran

4.1 Objednatel je oprávněn odmítnout dílo převzít, bude-li se na něm či jeho části 
vyskytovat vada či více vad. Dílo se považuje za dodané a závazek zhotovitele dodat 
dílo je splněn až okamžikem převzetí díla objednatelem bez vad (na základě 
akceptačního protokolu)..

4.2 Objednatel je oprávněn dílo (i akce vyplývající ze specifikace předmětu díla) v průběhu 
jeho provádění kontrolovat prostřednictvím osoby, kterou k tomu písemně zmocní.

4.3 Zhotovitel je povinen v termínech, s objednatelem předem domluvených, předávat 
informace o postupu plnění díla a výsledky díla osobě ktomu objednatelem určené 
v textové i elektronické podobě dle zadání ve smyslu odst. 3.5, a to elektronicky na e- 
mailovou adresu sdělenou objednatelem..

4.4 Zhotovitel je povinen dodat dílo řádně a včas, a to v souladu se specifikací uvedenou 
v příloze č. 1 této smlouvy.

4.5 Jestliže je smlouva ukončena dohodou, výpovědí či odstoupením před dokončením díla, 
smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci plnění veškerých činností 
provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou 
vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně vyplývajících.

4.6 Odstoupení od smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode 
dne, kdy bylo doručeno zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo 
doručeno zhotoviteli do 3 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s doručenkou.

4.7 Smlouva může být ukončena také doručením výpovědi jedné ze smluvních stran druhé 
smluvní straně. V tomto případě je uplatňována tříměsíční výpovědní lhůta, která počíná 
běžet prvním dnem následujícího měsíce od doručení výpovědi druhé smluvní strany.
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Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit, pokud 
nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná 
k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel 
prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů 
oznámí druhé smluvní straně, jestliže nebyla schválena částka ze státního rozpočtu 
následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této 
smlouvy v následujícím roce.

4.9 Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla 
objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od 
objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla).

4.10 Smluvní strany se dohodly, že kdykoli v průběhu provádění díla je objednatel oprávněn 
od této smlouvy odstoupit, a to i bez udání důvodu. V takovém případě je objednatel 
povinen zaplatit zhotoviteli náklady účelně vynaložené na zhotovení díla ve výši, kterou 
zhotovitel objednateli prokáže, pokud jejich vyčíslení doručí objednateli do 30 dnů od 
účinnosti odstoupení objednatele od smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že 
odstoupení objednatele od smlouvy se řídí obecnou úpravou odstoupení od smlouvy 
v občanském zákoníku.

4.11 Předáním jednotlivých částí díla a následně předáním celého díla objednatel nabývá 
majetková práva k dílu, to znamená, že má právo ho zveřejňovat, upravovat a spojovat 
s jiným dílem, zařazovat do souborného díla a uvádět dílo pod svým jménem. Odměna 
za výše uvedená oprávnění je již zahrnuta v ceně díla dle bodu 2.1 smlouvy. 
Osobnostní práva k dílu a jeho částem náleží výhradně zhotoviteli v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění 
pozdějších předpisů.

4.12 Z důvodu vyloučení střetu zájmu, se zhotovitel smluvně zaváže, že po dobu trvání 
rámcové smlouvy nebude předkládat žádosti, ani se nebude jakýmkoliv způsobem 
podílet na přípravě žádostí do prioritní osy 2 programu Interreg V-A Česká republika- 
Polsko.

4.13 Všechny závěrečné výstupy zakázky musí obsahovat povinnou publicitu dle příručky pro 
příjemce z programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.

Článek 5 

Záruka za dílo

5.1 V případě, že objednatel nesdělí při vytknutí vady či vad díla v rámci záruční doby 
zhotoviteli jiný požadavek, je zhotovitel povinen vytýkané vady nejpozději do 30 dnů poté, 
co mu budou oznámeny, vlastním nákladem odstranit, přičemž pokud tak zhotovitel v plném 
rozsahu neučiní, má objednatel právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny díla či od 
této smlouvy odstoupit. Sdělení vad objednatelem musí být učiněno písemně. Písemná 
forma je podmínkou platnosti reklamace. V reklamaci musí objednatel uvést, jak se zjištěné 
vady projevují. Další nároky kupujícího plynoucí mu z titulu vad díla z obecně závazných 
právních předpisů tím nejsou dotčeny.

5.2 V případě, že jde o vady, které nejdou odstranit, objednatel má právo od smlouvy odstoupit. 
V případě odstoupení z tohoto důvodu se smlouva od počátku ruší a strany jsou si povinny 
vzájemně vrátit veškerá poskytnutá plnění. Pokud půjde o odstranitelné vady, má 
objednatel právo na bezplatné odstranění vad díla.

5.3 Reklamace nedostatků musí být zhotoviteli sdělena do deseti pracovních dnů po jejich 
zjištění. Záruka platí po celou dobu trvání operačního programu, se začátkem schválení 
programu v EK.
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5.4 Pokud porušení povinností zhotovitele, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů 
či této smlouvy vznikne objednateli či třetím osobám v důsledku používání či užívání 
jakákoliv škoda, odpovídá za ni zhotovitel a to bez ohledu na zavinění.

Článek 6

Smluvní pokuty
6.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s termínem zhotovení a předání díla objednateli, či 

s některým z úkonů či postupů specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% za každý započatý den z prodlení z celkové ceny 
díla.

6.2 V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením doručené faktury zhotovitele, 
zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení dle občanskoprávních předpisů.

6.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé 
porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.

6.4 Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč a to za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti mlčenlivosti.

Článek 7

Závěrečná ujednání

7.1 Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah upravený touto smlouvou a právní vztahy 
ve smlouvě vysloveně neupravené a z ní vyplývající, se řídí právní úpravou obsaženou 
v občanském zákoníku.

7.2 Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vyplývající z této smlouvy bez písemného 
souhlasu druhé smluvní straně.

7.3 Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku.

7.4 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky ke smlouvě. Písemný 
dodatek bude jako dodatek výslovně označen, očíslován, datován a podepsán oběma 
smluvními stranami. Všechny v této smlouvě uvedené přílohy jsou její nedílnou součástí.

7.5 Zhotovitel je podle ustanovení §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

7.6 Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém bylo 
vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek 
zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, příp. na jeho majetek nebyl 
prohlášen konkurz, proti němu nebylo zahájeno konkurzní ani vyrovnávací řízení a nebyl 
zamítnut konkurz pro nedostatek majetku, není v likvidaci a nemá v evidenci daní vedeny 
daňové nedoplatky. Dále zhotovitel prohlašuje, že jeho statutárním orgánem či členem jeho 
statutárního orgánu není osoba, která byla v době posledních tří let pravomocně odsouzena 
pro trestný čin hospodářský, proti majetku, ani pro trestný čin, jehož skutková podstata 
souvisí s předmětem podnikání zhotovitele.

7.7 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu, 
včetně originálů účetních dokladů minimálně do konce roku 2027. Pokud je v českých 
právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských právních předpisech, musí být 
použita pro úschovu tato delší lhůta. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám
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oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících splněním 
smlouvy.

7.8 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech splatností originálu, z nichž dva obdrží 
objednatel a jeden zhotovitel.

7.9 Smluvní strany souhlasí s tím. že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení 
zveřejněna na profilu zadavatele jakožto objednatele a oficiálních internetových stránkách 
ministerstva pro místní rozvoj (www. mmr.cz).

7.10 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na 
základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojuji své podpisy.

7.11 Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), tuto smlouvu v registru smluv uveřejní Ministerstvo pro místní 
rozvoj.

V Pra7R dnp ^ ^ ^ 2^/7

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj KPMG Česká republika, s.r.o.
ředitel odboru evropské územní spolupráce prokurista
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