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Smlouva o spolupráci na organizaci výběrových řízení   
uzavřená podle § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů 
 
 
 

I. Smluvní strany: 
 
Česká republika - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí  
Kounicova 688/26  
60200 Brno – Veveří  
Česká republika  
IČO: 05553466 
Zastoupen Mgr. Vojtěchem Weisem, předsedou 
(dále také jen "Klient") 
na straně jedné 
 
a 
 
POLYCONSULTING, s.r.o. 
se sídlem Brno – Černovice, Charbulova 96/168, PSČ 618 00 
IČO: 25341022 
Zastoupen Ing. Radomírem Jurčou, jednatelem 
(dále také jen "Zhotovitel") 
na straně druhé 
 
a společně dále také jen "účastníci". 
 
 
 

II. Předmět a účel smlouvy: 
 
1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele poskytnout Klientovi za úplatu 

služby spočívající v komplexní analýze trhu, přípravě technických specifikací 
předmětu plnění a spolupráci na administraci 2 zadávacích řízení dle zákona o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) s názvy 

a) Ekonomický informační systém – EKIS (dále jen ZŘ 1) 

b) Spisová služba (dále jen ZŘ 2) 

2. Zhotovitel a Klient se zavazují spolupracovat při naplňování účelu této smlouvy, 
kterým je komplexní analýza řešení dostupných na trhu, příprava technických 
specifikací předmětů plnění uvedených v odst. 1 pod písm. a) a b) tak, aby 
odpovídaly zákonným požadavkům a praktickým potřebám Klienta, a spolupráce 
na administraci realizace zadávacích řízení podle příslušných právních předpisů 
tak, aby Klient mohl uzavřít příslušnou smlouvu na realizaci požadované dodávky 
(zakázky).  

 
 
 
 



2/5 
 

III. Prohlášení smluvních stran 
 
1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k plnění závazků podle této 

smlouvy a je pojištěn na případnou škodu způsobenou při poskytování služeb 
podle této smlouvy. Klient byl s obsahem pojištění seznámen před uzavřením této 
smlouvy.  

 
 
 

IV. Rozsah poskytovaných služeb   
 
1. Zhotovitel se v rámci realizace předmětu smlouvy dle čl. II zavazuje realizovat 

zejména následující činnosti: 

a) odborná analýza dostupných technických řešení na trhu,  
b) komplexní zpracování technické specifikace předmětu plnění, 
c) stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek zadávaných 

v zadávacích řízeních dle č. II. 
d) spolupráce při zpracování zadávacích podmínek a zadávací dokumentace 

zadávacích řízení dle čl. II.,  
e) případná komunikace s účastníky a vyřizování dotazů účastníků ve věcech 

technických za součinnosti se zadavatelem, 

f) účast na jednání výběrových komisí, 

g) spolupráce na přípravě případných rozhodnutí o námitkách 

h) konzultační činnost vztahující se k předmětu této smlouvy až do okamžiku 
ukončení zadávacích řízení 

2. Zhotovitel se zavazuje uvedené činnosti provádět řádně a včas za podmínky 
poskytování součinnosti ze strany Klienta. 

3. Zhotovitel se zavazuje předložit Klientovi první verzi technických specifikací 
předmětu plnění obsahující však již všechny podstatné náležitosti, vyjma částí, u 
nichž je zřejmé, že nemohly být vytvořeny z důvodu nedostatku součinnosti 
Klienta se Zhotovitelem,  
a) v případě ZŘ 1 nejpozději do 15 .2. 2018, 
b) v případě ZŘ 2 nejpozději do 31. 3. 2018. 

 
 
 

V. Práva a povinnosti účastníků  
 

1. Zhotovitel se vedle plnění dalších povinností uvedených v této smlouvě 
zavazuje: 

a) jednat v souladu se zájmy Klienta, které jí budou známy, 

b) poskytovat dohodnuté služby na současné odborné úrovni, řádně a včas, 

c) aktivně projednávat s Klientem postup prací, informovat ho o průběžném 
stavu plnění dohodnutých závazků a účastnit se domluvených jednání,  

d) předkládat Klientovi včas relevantní návrhy a doporučení k naplňování 
účelu této smlouvy. 
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2. Klient se vedle plnění dalších povinností uvedených v této smlouvě zavazuje 
poskytnout Zhotoviteli řádně a včas veškerou součinnost nezbytnou pro plnění 
účelu této smlouvy, zejména: 

a) předat v dostatečném předstihu veškeré informace a podklady potřebné pro 
plnění činností uvedených v článku IV. 

b) účastnit se domluvených jednání o stavu a dalším postupu spolupráce 
podle této smlouvy, vyjádřit své stanovisko k návrhům a doporučením ze 
strany Zhotovitele, 

c) sdělovat včas resp. bezodkladně veškeré relevantní informace pro plnění 
závazků Zhotovitele podle této smlouvy a pro řádné plnění povinností 
zadavatele podle příslušných pravidel výběrových řízení, 

       

 

VI. Odměna za služby 
 
1. Klient je povinen uhradit Zhotoviteli za poskytování služeb odměnu podle ujednání 

tohoto článku.  

2. Za výkon služeb uvedených v článku II. odst. 1 písm. a) dle čl. IV. této smlouvy (tj. 
ZŘ 1) má Zhotovitel právo na zaplacení odměny ve výši 80.000,- Kč bez DPH 
(slovy osmdesát tisíc korun českých bez daně z přidané hodnoty). 

3. Za výkon služeb uvedených v článku II. odst. 1 písm. b) dle čl. IV. této smlouvy (tj. 
ZŘ 2) má Zhotovitel právo na zaplacení odměny ve výši 80.000,- Kč bez DPH 
(slovy šedesát tisíc korun českých bez daně z přidané hodnoty)  

4. Odměny za ZŘ 1 a ZŘ 2 jsou splatné zvlášť po ukončení každého zadávacího 
řízení. ZŘ 1 a ZŘ 2 jsou z hlediska výplaty odměny a předmětu plnění smlouvy na 
sobě nezávislé. 

5. V případě zániku této smlouvy před ukončením zadávacího řízení (s výjimkou 
případu oprávněného odstoupení Klienta od této smlouvy), nebo v případě 
rozhodnutí Klienta o zrušení zadávacího řízení před jeho zahájením či v jeho 
průběhu má Zhotovitel v případě neukončeného zadávacího řízení nárok na 
úhradu odměny ve výši:  

a) 100 % odměny, pokud bylo rozhodnuto o výběru dodavatele,  

b) 75 % odměny, pokud uplynula lhůta pro podání nabídek, nabídky byly podány, 
ale nedošlo k jejich posouzení a hodnocení,      

c) 75 % odměny, pokud nebyly podány žádné nabídky, nebo výběrové řízení bylo 
zrušeno před uplynutím lhůty pro podání nabídek,      

6. Ve sjednané odměně jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené Zhotovitelem při 
plnění závazků podle této smlouvy a Zhotovitel nemá vůči Klientovi nárok na 
úhradu jakýchkoli jiných finančních plnění, než která jsou uvedena v této smlouvě. 

7. Veškeré částky ve smlouvě jsou uvedeny bez zákonné sazby DPH. Zhotovitel je 
oprávněna při vyúčtování ke své odměně připočíst částku odpovídající příslušné 
sazbě DPH.  Na úhradu příslušné částky podle tohoto článku Zhotovitel po splnění 
sjednaných podmínek vystaví daňový doklad – fakturu, která je splatná ve lhůtě 30 
kalendářních dní ode dne doručení. Fakturované částky Klient uhradí účet 
uvedený na příslušné faktuře.  

8. Uhrazením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné částky na určený 
účet. 
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VII. Trvání a ukončení smlouvy  
 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do dne ukončení zadávacího řízení, 

u kterého má podle této smlouvy Zhotovitel pro klienta spolupracovat na jeho 
organizaci podle ujednání této smlouvy.       

2. Tato smlouva může být ukončena pouze písemnou dohodou účastníků, 
odstoupením nebo zaplacením odstupného za podmínek podle této smlouvy. 

3. Klient má právo od smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel ani po předchozí písemné 
výzvě: 

• neplní řádně a včas činnosti uvedené v čl. IV. a ohrozí tak naplnění účelu této 
smlouvy uvedeného v článku II. této smlouvy 

• nevypořádá způsobenou majetkovou škodu na straně Klienta. 

4. Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že Klient:  

• neposkytne nejméně ve dvou případech řádně a včas součinnost podle článku 
V. odst. 2 a 3 této smlouvy ohrozí tak naplnění účelu této smlouvy 

• poruší povinnost stanovenou v článku VI. odst. 4 a 5 

• bude v prodlení s úhradou odměny za služby Zhotovitele po dobu delší než 15 
dní.  

5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemným oznámením doručeným 
druhé smluvní straně. Právní účinky nastávají dnem doručení oznámení o 
odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.  

6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody, na 
zaplacení smluvních pokut a na úhradu časové odměny podle článku VI. odst. 5. 

 
 
 

VIII. Odpovědnost stran, duševní vlastnictví 
 

1. Uzavřením této smlouvy nejsou dotčena práva a povinnosti Klienta podle 
příslušných právních předpisů upravujících zadávacích řízení. 

2. Klient je oprávněn technickou specifikaci zpracovanou Zhotovitelem volně užít 
k účelům uvedeným v této smlouvě, a to i po zániku této smlouvy. 

 
 
 

IX. Závěrečná ustanovení 
 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech vždy s platností originálu, z 

nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

2. V záležitostech neupravených touto smlouvou se právní vztahy smluvních stran 
řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v 
platném znění.   

3. Změna nebo doplnění této smlouvy může být uskutečněna pouze písemným a 
číslovaným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami. 
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4. Jednacím jazykem je čeština, všechny písemné výstupy budou předávány v 
češtině. Pokud Zhotovitel použije počítačové medium, budou v něm uložená data 
kompatibilní se software prostředím užívaným Klientem. 

5. Písemná forma jednání a dokumentů podle této smlouvy je dodržena v případě 
písemného oznámení, doručeného osobně nebo doporučeně do sídla druhé 
smluvní strany nebo elektronickou poštou. V případě doručení elektronickou 
poštou se za doručené považují zprávy, které jsou odeslány z počítače 
odesílatele na správnou adresu adresáta. Odeslání je na požádání druhá strana 
povinna potvrdit. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma 
smluvními stranami, ledaže by co do nabytí účinnosti stanovil jinak veřejnoprávní 
předpis (např. zákon o registru smluv). 

7. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do splnění povinností, které 
smluvním stranám z této smlouvy vyplývají. 

8. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem této smlouvy seznámily, obsahu 
porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
 
 
V Brně dne    2.1.2018                          V Brně dne 12.1.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Vojtěch Weis, předseda 
Úřad pro dohled nad hospodařením 
politických stran a politických hnutí 

Ing. Radomír Jurča, jednatel 
POLYCONSULTING, s.r.o. 

 
 
 
 


