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Smlouva o poskytování služeb 
uzavřená podle§ 1746 odst. 2 občanského zákoníku v platném znění 

mez1 

I. 
Smluvní strany 

1.1. Objednatel: Univerzita Karlova 

IČ: 002 16 208 
DIČ: CZ00216208 
Sídlo: Nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 
Zastoupena: doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D., děkan 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1 
číslo účtu: 85631011/0100 

dále také jako "oi:!Jednateť 

1.2. Poskytovatel: PS inovace, s.r.o. 

zaesaná: zapsaná v obchodním rejstříku, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Ceských Budějovicích, Oddíl C, vložka 13321 
Sídlo: Lesní kolonie 345, 373 82 Včelná 
IČ: 260 89 033 
DIČ: CZ26089033 
Zastoupen: Ing. Janem Stejskalem, jednatelem společnosti 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:  

dále také jako ,,poskytovatel' 

společně dále také jako "smluvní stra'!Y" 

II. 
Účel smlouvy 

2.1. Účelem této smlouvy je sjednat spolupráci smluvních stran při přípravě a podání podstatné změny v rámci 
projektu KREAS ve vztahu k využití uvolněných finančních prostředků v důsledku změny aplikace podmínek 
využití tzv. věcného příspěvku v režimu výzvy "Excelentní výzkum" v rámci OPVVV. 

III. 
Předmět a rozsah služeb 

3.1. Poskytovatel se, za podmínek, dále v této smlouvě uvedených, zavazuje pro objednatele: "Vypracovat 
podstatnou změnu dle Pravidel OP VVV a podmínek zahájené realizace projektu I<REAS." 

Uvedené zahrnuje zejména: 

o Odbornou analýzu projektu KREAS, resp. veškerých dokumentů, které budou dotčeny podstatnou 
změnou. 
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Rozbor změněných podmínek uplatněni tzv. věcného příspěvku pro účely přesunu uvolněných 
prostředků. 

Koncepční návrh na uplatněni uvolněných prostředků ve výši požadovaného přesunu (dále jen 
22 mil. Kč) -postup přípravy podstatné změny v oblasti rozpočtu. 
Průběžná konzultace s odborným týmem ve vztahu k výzkumnému programu 1, 2, 3 ve věci 
optimalizace využití 22 mil. Kč - zajištění souladu s potřebami týmu, identifikace a přesun do 
rozpočtových položek jako podklad pro zdůvodněni podstatné změny. 
Revize ÚJ?rav rozpočtu a změn rozpočtu pro využití 22 mil. Kč z hlediska podmínek schváleni ze 
strany MSMT dle podmínek OP VVV, podmínek výzvy a podmínek projektu. 
Zdůvodnění podstatné změny,~- využití 22 mil. Kč. 
Zpracováni změn veškerých dalších souvisejících dotčených dokumentů potřebných k podáni 
podstatné změny (změna žádosti, studie proveditelnosti, rozpočtu v rámci žádosti, finančního 
plánu v rámci žádosti, kategorizace intervencí, změna rozpočtu v rámci klíčových aktivit, úprava 
dokumentů zejména: studie proveditelnosti, komentář k rozpočtu, detailní rozpočet apod.) 
Formální předloženi podstatné změny včetně všech vypracovaných dokumentů, resp. příloh. 
Vyhodnoceni případných připomínek vznesených ze strany MSMT a jejich návrh vypořádáni ve 
věci předložené podstatné změny. 
Finalizace podstatné změny na základě zapracovaných připomínek, úpravy veškeré dokumentace 
a formální znovu předloženi podstatné změny ke schváleni ze strany MŠMT. 
Konzultace do data schváleni podstatné změny ze strany MŠMT. 

dále také jako "služi:J '~ 

IV. 
Termín a forma poskytnutí. služeb 

4.1 Poskytovatel je povinen poskytovat objednateli služby podle této smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí 
v těchto termínech: 

• od podpisu Smlouvy do data schváleni podstatné změny. 

4.2 Předání výsledků služeb a ostatních informací vztahujících se k plněni předmětu smlouvy se uskutečni 
elektronickou formou (prostřednictvím emailové komunikace), nebo formou fyzického předání v sídle 
objednatele, a to dle dohody smluvních stran a povahy takto předávané části plnění. 

4.3 Veškeré dokumenty vytvořené na základě této smlouvy jsou součástí duševního vlastnictví poskytovatele a 
objednatele. Objednatel i poskytovatel se zavazuje použít je pouze k účelu, který vyplývá z jejich povahy a 
této smlouvy. 

v. 
Cena za poskytnutí služeb a platební podmínky 

5.1 Celková cena za poskytnutí veškerých sjednaných služeb podle této smlouvy byla smluvními stranami 
sjednána v limitní výši 396 tis. Kč bez DPH. 

5.2 Podkladem pro fakturaci bude soupis služeb poskytnutých poskytovatelem, přičemž sazba za 1 hodinu 
poskytnutých služeb poskytovatelem je 2.000 Kč bez DPH a obsahuje veškeré přímé i nepřímé náklady 
poskytovatele a přiměřený zisk. Tato cena byla smluvními stranami sjednána s přihlédnutím k vysoké odborné 
náročnosti a specifičnosti poskytovaných služeb, jakož i s ohledem na nutnost zásadně poskytnout sjednané 
plněni řádně a včas dle čl. IV. odst. 4.1 této Smlouvy a dle dalších průběžných požadavků objednatele. 

5.3 Platba je splatná (DuZP) k datu schváleni podstatné změny (DuZP) ze strany MŠMT. Celková cena za 
poskytnutí služeb je splatná v jedné platbě na základě faktury (daňového dokladu) vystavené po splněni 
sjednaných podmínek a předáni výstupu potvrzeného protokolem oprávněnými osobami k jednáni dle čl. VII 
této Smlouvy s datem uskutečněni zdanitelného plnění k datu schváleni podstatné změny ze strany MŠMT, 
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formou bankovního převodu na účet poskytovatele uvedený v bodě 1.2. K cenám bude připočtena daň 
z přidané hodnoty. 

5.4 Podkladem pro úhradu smluvní ceny za poskytnutí služeb je vyúčtování nazvané faktura (dále jen "faktura''), 
která bude nút náležitosti daňového dokladu dle platného zákona o účetnictví a zákona o DPH, ve znění 
pozdějších předpisů. 

5.5 Na každé vyúčtované dílčí plnění vystaví poskytovatel fakturu, ve které kromě náležitostí stanovených 
platnými právními předpisy pro daňový a účastní doklad je povinen uvést i tyto údaje: 

• číslo a datum vystavení faktury, 
• číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
• předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 
• označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
• lhůta splatnosti faktury, 
• označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu; 
• IČ a DIČ objednatele a poskytovatele, jejich přesné názvy a sídlo 
• datum uskutečnění zdanitelného plnění 

5.6 Vystavená faktura- daňový doklad bude vystavena se splatností 14-ti dnů ode dne prokazatelného doručení 
objednateli, a to formou bankovního převodu na účet poskytovatele. 

5.7 Platby se považuji za uskutečněné dnem, kdy jsou připsány ve prospěch bankovního účtu poskytovatele. 
Nebudou-li platby specifikovány jinak, budou příchozí platby od objednatele započteny postupně na úhrady 
nejstarších pohledávek, a to nejdříve na jejich jistinu. 

5.8 V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, příp. bude jinak vadná, je objednatel oprávněn 
ji ve lhůtě splatnosti vrátit s písemným odůvodněním poskytovateli. Poskytovatel poté vystaví fakturu novou. 
Na vystavení nové faktury se použijí ujednání tohoto článku obdobně. 

VI. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

6.1 Poskytovatel se zavazuje postupovat při plnění závazků vyplývajících z této smlouvy poctivě a s odbornou 
péčí, v souladu se zájmy objednatele a obecně závaznými právními předpisy. 

6.2 Informace týkající se smluvních stran (a případných partnerů dle podmínek výzvy) resp. jejich činností, 
které nejsou obecně známé, jsou informacemi důvěrnými, takové informace jsou považovány za obchodní 
tajemství. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích, které se jim 
stanou známými na základě této smlouvy nebo v souvislosti s plněním závazků z ní plynoucích. Obsahují
li předávané informace osobní údaje, zavazují se smluvní strany respektovat příslušná ustanovení zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění. Smluvní strany 
si sjednávají smluvní pokutu pro případ porušení povinnosti mlčenlivosti o všech důvěrných informacích 
obchodního charakteru ve výši 50 000,- Kč; tím není dotčeno právo na náhradu škody. 

6.3 Poskytovatel bere na vědonú, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu fmanční kontroly dle§ 2 
písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Dále se 
poskytovatel zavazuje poskytnout kontrolním orgánům součinnost při podání informací a předání dokladů 
týkajících se jeho činnosti v rámci této smlouvy. 

VII. 
Odpovědné osoby 

7.1 Za poskytovatele je v souvislosti s touto smlouvou oprávněn jednat 

Ing. Jan Stejskal, jednatel společnosti. 

7.2 Za objednatele je v souvislosti s touto smlouvou oprávněn jednat: 

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D., děkan fakulty. 
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VIII. 
Odstoupení a vady 

8.1 V rámci závazků plynoucích z této smlouvy odpovídá poskytovatel objednateli za formální a věcnou 
správnost jím poskytnutého plnění. Poskytovatel však neodpovídá objednateli za další realizaci, ~· za 
úspěšné, objednatelem zamýšlené použití. V případě úpravy, doplnění nebo modifikace dokumentů, resp. 
výstupů poskytnutého předmětu plnění, provedených objednatelem nebo třetí osobou bez předchozí 
písemného souhlasu poskytovatele, pozbývá objednatel jakýkoli nárok na náhradu škody či nárok 
z vadného plnění vůči poskytovateli. 

8.2 Odstoupit od této smlouvy může objednatel, kromě zákonných důvodů, v případě, že: 

a) Poskytovatel nedodrží sjednané termíny poskytnutí služeb. 

8.3 Odstoupit od této smlouvy může poskytovatel, kromě zákonných důvodů, v případě, že: 

a) Objednatel zasahuje i přes písemnou výzvu do poskytování služeb, takovým způsobem, který je 
neslučitelný s jejich řádným poskytnutím. V takovéto písemné výzvě musí poskytovatel výslovně uvést, 
v čem spatřuje nedostatky v součinnosti, jakým způsobem mají být odstraněny, musí objednateli 
poskytnout přiměřenou lhůtu k jejich odstranění a musí objednatele výslovně upozornit na možnost 
odstoupení od této smlouvy. 

b) Objednatel je po dobu delší než 90 dnů v prodlení s úhradou faktur. 

8.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran. Odstoupení od smlouvy se 
řídí ustanovením § 2005 občanského zákoníku. 

8.5 Poskytovatel odpovídá objednateli za jakoukoli újmu, které objednateli vznikne v důsledku porušení této 
smlouvy poskytovatelem. 

IX. 
Ostatní ujednání 

9.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

9.2 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány k tomu oprávněnými zástupci 
smluvních stran; smluvní strany tímto ve smyslu § 564 občanského zákoníku výslovně vylučují možnost 
změny smlouvy v jiné formě. 

9.3 Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy později ukáže nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné, zdánlivé 
nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost nezpůsobuje 
neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost smlouvy jako celku. V takovém případě se smluvní 
strany zavazují bez zbytečného prodlení dodatečně takové vadné ustanovení vyjasnit ve smyslu ustanovení 
§ 553 odst. 2 občanského zákoníku nebo jej nahradit po vzájemné dohodě novým ustanovením, jež nejblíže, 
v rozsahu povoleném zákonem či jinými právními předpisy, odpovídá úmyslu smluvních stran v době 
uzavření této smlouvy. 

9.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 
9.5 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tuto Smlouvu 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), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o registru smluv''), a to 
neprodleně po jejím podpisu. 
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X. 
Závěrečná ustanovení a podpisy smluvních stran 

10.1 Tato smlouva nahrazuje všechny předchozí dohody, ujednání, sliby anebo prohlášení, které by s ní byly 
v rozporu. 

10.2 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výsledkem úplného, souhlasného projevu vážné vůle smluvních 
stran o celém jejím obsahu, že ji uzavřely bez přinucení a že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by měly 
vliv na její platnost, resp. účinnost. Dále potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečedy, 
jejímu obsahu porozuměly, a na důkaz shody o její formě i obsahu připojují své podpisy. 

Objednatel: 

Praha, dne 20. února 2018 

doc. PhDr. Michal Pul/mann, Ph.D. 
děkan fokulry 

Poskytovatel: 

V Českých Budějovicích, dne: 2 O -02- 20lB 

jednatel společnosti 




