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ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB METODICKÉ PODPORY PROJEKTŮ PRAŽSKÝ 
NA INOVAČNÍ PROJEKTY A SPECIALIZOV ANÉ VOUCHERY 

Číslo smlouvy Objednatele: DIL/53/03/000022/2018 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ"), a na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Smlouva"), mezi níže uvedenými 
smluvními stranami: 

Hlavní město Praha 

se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 Ol 

IČO: 00064581 

DIČ: CZ00064581 

Zastoupené: Ing. Janem Dobrovským, ředitelem odboru projektového řízení Magistrátu 
hl. m. Prahy 

(dále jen "Objednatel") 

a 

Leon Taurus s.r.o. 

se sídlem: Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1 

IČ: 043 Ol 188 

DIČ: CZ04301188 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 288267 

(dále jen "Poskytovatel") 

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen "Smluvní strany" nebo též jednotlivě jen 
"Smluvní strana") 
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MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ: 

1. ÚVODNÍ UST ANOVENÍ 

1.1. Objednatel zahájil zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou 
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, na služby s názvem "Metodická podpora projektů Pražskt) voucher na inovační 
projekhJ a Specializované vouchery". 

1.2. Nabídka Poskytovatele byla vybrána jako nejvhodnější, proto Smluvní strany uzavírají 
tuto Smlouvu. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem této Smlouvy je povmnost Poskytovatele k nastavení a následnému 
zajištění metodické podpory při realizaci projektů Pražský voucher na inovační 
projekty a Specializované vouchery (společně dále jen "Projekt" a "Služby"). Služby 
jsou blíže specifikovány v Příloze č. 1 této Smlouvy. 

2.2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby v souladu se všemi obecně závaznými 
právními předpisy a v souladu s požadavky OP PPR (Operačního programu Praha-pól 
růstu ČR). 

2.3. Předmětem této Smlouvy je povinnost Objednatele za řádně poskytnuté Služby 
zaplatit Poskytovateli sjednanou cenu. 

2.4. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby dle této Smlouvy průběžně. Objednatel je 
oprávněn po projednání s Poskytovatelem Poskytovateli stanovit závazné termíny 
k poskytnuti Objednatelem definovaného dílčího plnění a Poskytovatel se zavazuje 
takto stanovené termíny dodržet. 

3. CENA A PLA TEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Celková cena za poskytování Služeb činí 

cena bez DPH 1.950.000,- Kč 

DPH 409.500,- Kč 

cena celkem včetně DPH 2.359.500,- Kč 

(slovy: dva miliony tři sta padesát devět tisíc pět set korun českých) 

3.2. Cena za poskytování Služeb činí 75.000,- Kč bez DPH za kalendářní měsíc (dále jen 
"Cena"). 

3.3. Objednatel je povinen hradit Cenu dle této Smlouvy včetně DPH stanovené podle 
všeobecně závazných právních předpisů. 
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3.4. Není-li výslovně uvedeno jinak, všechny ceny uváděné v této Smlouvě a všech 
přílohách jsou uvedeny bez DPH a jsou stanoveny jako nejvýše přípustné, závazné a 
úplné. Poskytovatel prohlašuje, že tyto ceny plně pokrývají všechny jeho náklady 
spojené s poskytováním Služeb podle této Smlouvy. 

3.5. Cena bude Objednatelem hrazena měsíčně zpětně, a to na základě daňového dokladu 
(faktury) vystavovaného Poskytovatelem vždy po uplynutí příslušného kalendářního 
měsíce, v němž byly Služby poskytovány. V případě, že Služby nebudou poskytovány 
po celé období kalendářního měsíce, přísluší Poskytovateli pouze poměrná část Ceny 
odpovídající poměru dnů skutečného poskytování Služeb k celkovému počtu dnů 
v kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění bude považován 
poslední den příslušného kalendářního měsíce. 

3.6. Každý daňový doklad (faktura) bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu 
v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Všechny faktury budou dále obsahovat zejména následující údaje: 

(a) číslo Smlouvy Objednatele a označení případných dodatků Smlouvy; 

(b) číslo a název příslušné zakázky; 

(c) popis plnění Poskytovatele; 

( d) fakturovanou částku za část plnění "Pražský voucher na inovační projekty" 
(polovina Ceny) vč. následujícího textu: "Pražský voucher na inovační projekty, 
reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605"; 

(e) fakturovanou částku za část plnění "Specializované vouchery" (polovina Ceny) 
včetně následujícího textu: "Specializovné vouchery, reg. č. 

CZ.07 .1.02/0.0/0.0/16 _ 027 /0000607". 

3.7. Veškeré daňové doklady (faktury) vystavené Poskytovatelem podle této Smlouvy 
bude Poskytovatel ve dvou vyhotoveních doporučeně zasílat Objednateli a jejich 
splatnost bude činit třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli. 
Za den úhrady dané faktury bude považován den odepsání fakturované částky z účtu 
Objednatele. 

3.8. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, 
že Poskytovatel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ 
daně a výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a 
identifikovaných osob. 

3.9. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Poskytovateli do data jeho splatnosti daňový 
doklad (fakturu), který nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými 
právními předpisy ČR nebo touto Smlouvou nebo v něm budou uvedeny nesprávné 
údaje (s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů) . V takovém 
případě začne běžet doba splatnosti daňového dokladu (faktury) až doručením řádně 
opraveného či doplněného daňového dokladu (faktury) Objednateli. 
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4. PRÁV A A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

4.1. Objednatel je povinen spolupracovat s Poskytovatelem a poskytovat mu veškerou 
nutnou součinnost potřebnou pro řádné poskytováni Služeb podle této Smlouvy. 
Objednatel je povinen informovat Poskytovatele o veškerých skutečnostech, které jsou 
nebo mohou být důležité pro plnění této Smlouvy. 

4.2. Poskytovatel je povinen spolupracovat s Objednatelem a poskytovat mu veškerou 
součinnost potřebnou pro řádné poskytováni Služeb podle této Smlouvy. Poskytovatel 
je povinen písemně informovat Objednatele o veškerých skutečnostech, které jsou nebo 
mohou být důležité pro plnění této Smlouvy. 

4.3. Poskytovatel je povinen poskytovat Služby řádně a včas a při dodržení všech obecně 
závazných právních předpisů, včetně předpisů týkajících se ochrany dat 
poskytovaných či zajišťovaných Objednatelem. Poskytovatel prohlašuje že se seznámil 
s pravidly Operačního programu Praha- pól růstu ČR a zavazuje se je při poskytování 
Služeb dodržovat. Poskytovatel je povinen postupovat při poskytováni Služeb s 
náležitou odbornou péčí. 

4.4. Poskytovatel je povinen zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou na straně 
Poskytovatele poskytovat Služby dle této Smlouvy, budou při plnění této Smlouvy 
dodržovat veškeré obecně závazné předpisy vztahující se k vykonávané činnosti, 
včetně předpisů o bezpečnosti práce a o požární bezpečnosti, předpisy o vstupu do 
objektů Objednatele a budou se řídit organizačními pokyny odpovědných 

zaměstnanců Objednatele. 

4.5. Všechna data a případně i jejich hmotné nosiče předané Objednatelem Poskytovateli 
jsou výlučným vlastnictvím Objednatele (případně třetí osoby, která je poskytla 
Objednateli) . Nejpozději do 15 pracovních dnů od doručení žádosti Objednatele nebo 
od ukončení této Smlouvy je Poskytovatel povinen tato data a jejich nosiče Objednateli 
předat. O předání bude Poskytovatelem vystaven předávací protokol, na kterém 
předáni potvrdí svými podpisy oprávnění zástupci obou Smluvních stran. 
Poskytovatel je povinen předaná či zpřístupněná data zabezpečit v souladu s touto 
Smlouvou a jejími přílohami. Poskytovatel není oprávněn použít podklady, data a 
hmotné nosiče předané nebo zpřístupněné mu Objednatelem dle této Smlouvy pro jiné 
účely, než je poskytování Služeb podle této Smlouvy. Objednatel je oprávněn písemně 
určit, že místo předání Objednateli má Poskytovatel všechna či vybraná data zničit a 
takové zničení písemně potvrdit Objednateli. 

4.6. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 

(a) provádět jakékoli zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoli 
pohledávkám Objednatele vůči Poskytovateli ani 

(b) postupovat jakákoli svoje práva a pohledávky vůči Objednateli na jakoukoli třetí 
osobu. 

4.7. Poskytovatel je oprávněn použít k plnění této Smlouvy třetích osob jen s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. 
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4.8. V případě, že se vyskytne jakákoli překážka, zejména 

(a) prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, které by podmiňovalo plnění 
Poskytovatele; 

(b) mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli 
Poskytovatele, jak je vymezena v ustanovení § 2913 odst. 2 OZ apod., 

která by mohla mít jakýkoli dopad na termíny poskytování Služeb, má Poskytovatel 
povinnost o této překážce Objednatele písemně informovat, a to nejpozději do pěti (5) 
pracovních dnů od okamžiku, kdy se tato překážka vyskytla. Pokud Poskytovatel 
Objednatele v této lhůtě o překážkách písemně neinformuje, zanikají veškerá práva 
Poskytovatele, která se ke vzniku příslušné překážky váží, zejména Poskytovatel 
nebude mít právo na jakékoli posunutí stanovených termínů poskytování Služeb dle 
této Smlouvy. 

5. 0CHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ 

5.1. Obě Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost a nezpřístupnit třetím 
osobám neveřejné informace Gak jsou vymezeny níže). 

5.2. Za neveřejné informace se považují veškeré následující informace: 

(a) veškeré informace poskytnuté Objednatelem Poskytovateli v souvislosti 
s touto Smlouvou; 

(b) informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti 
Objednatele; 

(c) veškeré další informace, které budou Objednatelem či Poskytovatelem 
označeny jako neveřejné. 

5.3. Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedenou v tomto článku 5 se nevztahuje na 
informace: 

(a) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než 
porušením právních povinností ze strany Poskytovatele, 

(b) u nichž je Poskytovatel schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu 
volně k dispozici ještě před přijetím těchto informací od Objednatele, 

(c) které budou Poskytovateli po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku 
mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána, 

(d) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona. 

5.4. Neveřejné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodně nebo bez 
vědomí Objednatele a dále veškeré informace získané od jakékoliv třetí strany, které se 
týkají Objednatele či plnění této Smlouvy. 

5.5. Smluvní strany jsou povinny nezpřístupnit jakékoliv třetí osobě neveřejné informace 
druhé Smluvní strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou 
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všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Poskytovatel je povinen 
zabezpečit veškeré neveřejné informace Objednatele proti odcizení nebo jinému 
zneužití. 

5.6. Poskytovatel je povinen užít neveřejné informace pouze za účelem plnění této 
Smlouvy. Jiná použití nejsou bez písemného svolení Objednatele přípustná. 

5.7. Poskytovatel je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinností 
mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém 
je v tomto závazkovém vztahu zavázán sám. 

5.8. Povinnost mlčenlivosti podle tohoto článku 5 této Smlouvy trvá po dobu pěti (5) let od 
ukončení této Smlouvy. 

5.9. Za prokázané porušení povinností dle tohoto článku 5 má druhá Smluvní strana právo 
požadovat náhradu takto vzniklé škody. 

5.10. Za neveřejné informace se považují vždy veškeré osobní údaje podle zákona č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Shromažďovat a zpracovávat osobní údaje zaměstnanců a jiných 
osob, event. citlivé osobní údaje lze jen v případech stanovených zákonem, nebo se 
souhlasem nositele osobních údajů. Poskytovatel není oprávněn zpřístupňovat osobní 
údaje zaměstnanců a jiných osob, se kterými bude v průběhu plnění této smlouvy 
seznámen, třetím osobám a rovněž není oprávněn je jakýmkoliv způsobem zveřejnit. 

5.11. Nehledě na jiná ustanovení tohoto čl. 5 Poskytovatel výslovně souhlasí s tím, aby tato 
Smlouva byla v plném rozsahu uveřejněna na webových stránkách určených 
Objednatelem a v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v 
této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k 
jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

6. SANKCE 

6.1. V případě prodlení Objednatele s platbou Ceny za poskytnuté Služby je Objednatel 
povinen uhradit Poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za každý 
započatý den prodlení. 

6.2. V případě prodlení Poskytovatele s poskytnutím Objednatelem definovaného dílčího 
plnění v závazném termínu určeném Objednatelem dle čl. 2.4 této Smlouvy, je 
Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 
den prodlení s poskytnutím takového dílčího plnění. 

6.3. Poskytovatel bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000 Kč za 
každé porušení povinnosti nepoužít podklady, data a hmotné nosiče předané nebo 
zpřístupněné mu Objednatelem dle této Smlouvy pro jiné účely, než je poskytování 
Služeb podle této Smlouvy. 

6.4. Poskytovatel bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za 
každé porušení povinnosti předat poskytnutá data a případně i jejich hmotné nosiče 
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na žádost Objednatele ve lhůtě dle článku 4.5 této Smlouvy. Tuto smluvní pokutu je 
Objednatel oprávněn uplatňovat opakovaně, až do splnění příslušné povinnosti 
Poskytovatelem. 

6.5. V případě, že Poskytovatel poruší svou povinnost zachovávat mlčenlivost, 

nezpřístupnit třetím osobám neveřejné informace a/nebo podniknout veškeré 
nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací dle čl. 5.1 a 5.5 této Smlouvy a/nebo 
Poskytovatel v rozporu s čl. 5.6 této Smlouvy použije neveřejné informace jinak než za 
účelem plnění této Smlouvy a/nebo Poskytovatel poruší svou povinnost zavázat svého 
případného subdodavatele povinností mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele 
dle ustanovení čl. 5.7 této Smlouvy a/nebo Poskytovatel poruší své povinnosti 
vztahující se k ochraně osobních údajů dle čl. 5.10 této Smlouvy, bude povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každé takové porušení. 

6.6. Smluvní pokuty stanovené dle tohoto článku 6 jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne 
doručení výzvy oprávněné strany k zaplacení smluvní pokuty povinné Smluvní 
straně. 

6.7. Objednatel je oprávněn kdykoli provést zápočet svých pohledávek vůči Poskytovateli 
vzniklých v souladu s tímto článkem 6 proti jakýmkoli i budoucím a v daném 
okamžiku nesplatným pohledávkám Poskytovatele za Objednatelem, zejména 
pohledávkám na zaplacení Ceny. 

6.8. Smluvní strany odchylně od ustanovení§ 2050 OZ sjednaly, že zaplacením jakékoli 
smluvní pokuty podle této Smlouvy není dotčena povinnost Poskytovatele nahradit 
Objednateli v plné výši též škodu vzniklou porušením povinnosti, na kterou se 
smluvní pokuta vztahuje. 

7. DOBA TRV ÁNÍ A MOŽNOST UKONČENÍ SMLOUVY 

7.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 26 měsíců ode dne její účinnosti. 
Pokud v době dle předchozí věty nebude schválena závěrečná zpráva za celou realizaci 
a žádosti o platbu ze strany Řídícího orgánu, tj. nedojde k převedení Projektu v 
informačním systému MS2014+ do stavu "Projekt finančně ukončen ze strany řídícího 
orgánu", prodlužuje se trvání této Smlouvy do doby převedení Projektu v informačním 
systému MS2014+ do stavu "Projekt finančně ukončen ze strany řídícího orgánu", nejdéle 
však o šest měsíců. Odměna za poskytování Služeb v takto prodloužené době trvání 
Smlouvy je plně zahrnuta v Ceně a nebude hrazena zvlášť. 

7.2. Tato Smlouva může být předčasně ukončena pouze na základě dohody obou 
Smluvních stran nebo odstoupením jedné ze Smluvních stran v souladu s touto 
Smlouvou. 

7.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení 
Smlouvy ze strany Poskytovatele. Za podstatné porušení ze strany Poskytovatele se 
považuje zejména situace, kdy: 
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(a) Poskytovatel se dostane do prodlení s poskytnutím Objednatelem definovaného 
dílčího plnění v závazném termínu určeném Objednatelem dle čl. 2.4 této 
Smlouvy, které přesahuje patnáct (15) kalendářních dnů; 

(b) Poskytovatel porušil svou povinnost nepoužít podklady, data a hmotné nosiče 
předané nebo zpřístupněné mu Objednatelem dle této Smlouvy pro jiné účely, 

než je poskytování Služeb podle této Smlouvy; 

(c) Poskytovatel porušil svou povinnost předat poskytnutá data a případně i jejich 
hmotné nosiče na žádost Objednatele ve lhůtě dle článku 4.5 této Smlouvy, a toto 
porušení nenapravil ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem. 

7.4. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy pouze v případě, že Objednatel je 
v prodlení s platbou Ceny po dobu delší než čtyřicet pět ( 45) dnů po splatnosti 
příslušného daňového dokladu a nezjedná nápravu ani do pěti (5) dnů od doručení 
písemné výzvy Poskytovatele k nápravě. 

7.5. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o 
odstoupení druhé Smluvní straně. 

7.6. Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se: 

(a) smluvních pokut, 

(b) ochrany důvěrných informací 

(c) práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti a 

(d) ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že 
mají trvat i po skončení účinnosti této Smlouvy. 

7.7. Smluvní strany si v případě odstoupení od smlouvy nebudou vracet vzájemně 
poskytnutá plnění. 

8. 0PRÁ VNĚNÉ OSOBY 

8.1. Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím 
následujících oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců 
Smluvních stran. Oprávněných osob Smluvní strany může být i více. 

(a) Oprávněnými osobami Objednatele jsou: 

Ing. Jan Zeman, tel.: 

(b) Oprávněnými osobami Poskytovatele jsou: 

Jiří Stich, tel.: 

8.2. Oprávněné osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávněny ke změnám této 
Smlouvy, jejím doplňkům ani zrušení, ledaže se prokážou plnou mocí udělenou jim 
k tomu osobami oprávněnými jednat navenek za příslušnou Smluvní stranu 
v záležitostech této Smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit či 
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doplnit oprávněné osoby, jsou však povinny takovou změnu druhé Smluvní straně 
bezodkladně písemně oznámit. 

8.3. Veškeré uplatňování nároků, sdělování, žádosti, předávání informací apod. mezi 
Smluvními stranami dle této Smlouvy musí být příslušnou Smluvní stranou 
provedeno v písemné formě a doručeno druhé Smluvní straně osobně, doporučenou 
poštou, datovou schránkou nebo e-mailem s použitím elektronického podpisu, není-li 
sjednáno jinak. 

9. ZÁ VĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

9.1. Vyjma změn podle článku 8 této Smlouvy mohou veškeré změny a doplňky této 
Smlouvy být provedeny pouze po dosažení úplného konsenzu na obsahu změny či 
doplňku, a to písemným dodatkem k této Smlouvě podepsaným osobami 
oprávněnými zastupovat Smluvní strany. Smluvní strany tedy vylučují možnost 
uzavření dodatku bez ujednání o veškerých náležitostí dle§ 1726 OZ. Smluvní strany 
rovněž vylučují použití ustanovení§ 1740 odst. 3 a ustanovení§ 1757 odst. 2 OZ. 

9.2. Tato Smlouva a všechny vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České 
republiky. Obchodních podmínek kterékoli Smluvní strany se použije, pouze pokud 
to tato Smlouva, resp. její změny nebo doplňky výslovně stanovují. 

9.3. Spor, který vznikne na základě této Smlouvy nebo který s ní souvisí, se Smluvní strany 
zavazují řešit přednostně smírnou cestou pokud možno do třiceti (30) dnů ode dne, 
kdy o sporu jedna Smluvní strana uvědomí druhou Smluvní stranu. Jinak jsou pro 
řešení sporů z této Smlouvy příslušné obecné soudy České republiky. 

9.4. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu 
neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným 

orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, 

pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž 
bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. 
Smluvní strany jsou povinny nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné 
ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem 
odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku. 

9.5. Poskytovatel tímto výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v Centrální 
evidenci smluv vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která 
obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, charakteristiku smlouvy, datum nabytí 
účinnosti a číselné označení smlouvy. Poskytovatel souhlasí s tím, aby tato Smlouva 
byla dle uvážení Objednatele v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách 
určených Objednatelem. Skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje Poskytovatel 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek. 
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9.6. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž 
všechna vyhotovení mají platnost originálu. Tři (3) vyhotovení Smlouvy obdrží 
Objednatel a jedno (1) Poskytovatel. 

9.7. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a 
účinnosti dnem jejího uveřejní v registru smluv. Splnění povinnosti zajistit uveřejnění 
této Smlouvy v registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel. 

9.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Specifikace Služeb 

9.9. V případě rozporu mezi textem této Smlouvy a textem přílohy má přednost ustanovení 
textu této Smlouvy. 

9.10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

V Praze dne iS.tf.Z,tR 

Objednatel: Poskytovatel: 
Hlavní město Praha Leon Taurus s.r.o. 

Jméno: 
Funkce: jednatel společnosti 
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Příloha č.l 

Specifikace Služeb 

Předmětem Služeb je nastavení a následné zajištění metodické podpory při realizaci projektů 

Pražský voucher na inovační projekty a Specializované vouchery (dále jen projekty), která 

spočívá v následujících činnostech: 

1. Odborná spolupráce při tvorbě metodických a implementačních dokumentů: 

• Tvorba metodik a metodických postupů dle podmínek OP Praha - pól růstu 

ČR pro každý typ voucherů samostatně (5x): a to především manuál pro 

příjemce, manuál pro hodnotitele, manuál procesů implementace, atd. 

Výčet všech relevantních metodických dokumentů je uveden v této příloze níže. 

• Pravidelná revize metodických dokumentů dle podmínek výzev 

• Definování a výklad podmínek výzev- lx ročně 

• Zajištění jednotného uplatňování metod a pracovních postupů a jejich 

pravidelná kontrola 

• Součinnost při přípravě analýz a statistik dle zadání zadavatele 

2. Koordinační a poradenská činnost: 

• Poskytování metodické podpory a spolupráce s projektovými manažery a 

dalšími členy realizačního týmu 

• Spolupodílení se na komunikaci s žadateli, případně zodpovídání dotazů 

žadatelů 

• Dle potřeb zadavatele účast na jednáních s řídicími a kontrolními orgány 

3. Prezentační a konzultační činnost: 

• Tvorba a příprava prezentací na semináře a workshopy pro příjemce a pro 

hodnotitele 

Realizace vstupního vzdělávání členů realizačního týmu 

Výčet relevantních metodických dokumentů 
Pozn.: Vzonj níže zmíněných dokumentů jsou již V1jtvořené. Úkolem metodika je se s nimi seznámit a 
popsat, jakým způsobem se mají vyplňovat, jak při nich postupovat, kdo s nimi z realizačního týmu 
pracuje, komu je předává, v jaké době atd. Metodicla) dokument je potřeba vytvořit celkem Sx, pro každý 
projekt Pražských voucherů zvlášť. 

Výzva k předkládání žádostí o voucher vč. souvisejících příloh 
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Programový manuál pražských voucherů 
Žádost o poskytnutí voucheru +všechny povinné přílohy+ postup vyplněni 
Hodnotící formulář+ pokyny pro hodnotitele: 

o Formální kontrola 

o Hodnoceni přijatelnosti 
o Expertni hodnocení 

Seznam expertních hodnotitelů+ postup jejich výběru 

Seznam dodavatelů tzv. white-list +postup jejich výběru 
Proces schválení žádostí o vouchery v RHMP/ZHMP 

o Zpracováni tzv. Tisků v TEDu 

o Schvalovací dokumenty (např. Doklad o předběžném schváleni závazku)+ postupy 

jejich vyplnění 
o Vyplnění smluv k poskytnutí voucheru +postup 
o Systémy (jaké systémy se musí využít, jak s nimi pracovat- např. pokud nebude 

navázáno na online rozhraní tak CES (centrální evidence smluv), GINIS, přístupy pro 

zadání režimu de minimis, blokové výjimky ad.) 

Monitoring- hodnotící formulář v průběhu realizace žádosti o voucher o voucher 
Žádost o proplacení voucheru + postup vyplnění 

Závěrečné hodnotící dokumenty žadatele (hodnotící zprávy, sestavy, tabulky) + postupy 

vyplněni 

Hodnotící zpráva ze strany dodavatele+ postup vyplnění 

Hodnotící zpráva celého projektu a programu+ postup vyplněni 
Manuál procesu implementace (interní dokument) 
A další dokumenty, jejichž potřeba vyplyne v průběhu realizace projektu pražských voucherů 

U všech dokumentů je potřeba rovněž připojit vzorový příklad vyplněného formuláře či 
dokumentu. 
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