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Č. smlouvy objednatele: 000541 00 18 
 
  

  

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY  

1. SMLUVNÍ STRANY 
 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 
zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva 
 Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  
IČO: 00005886 
DIČ: CZ00005886, plátce DPH 
bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu: 1930731349/0800 
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847  
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
Eurovision, a.s. 
se sídlem: Veveří 2581/102, Žabovřesky, 616 00 Brno 
zastoupená:   Mgr. Davidem Šeichem, členem představenstva 
IČO:  27691845 
DIČ: CZ27691845, plátce DPH 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 27-6654770247/0100 
OR: KS Brno, sp. zn.: oddíl B, vložka 5056  
(dále jen „Poskytovatel“) 

 
uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, tuto Smlouvu o poskytnutí služby (dále jen „Smlouva”). 
 
 

Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledků poptávkového řízení č. 1000196693, 
pod názvem „Komplexní p íprava žádosti o spolufinancování z OPD, 
Tram. trať  Sídl. Mod any-Libuš I.“. 

2. P EDM T SMLOUVY 

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Objednateli 
komplexní p íprava žádosti o spolufinancování z Operačního 
programu Doprava 2014–2020 (OPD) v rámci 53. výzvy 
(dále jen „žádost“) na akci Tramvajová trať Sídlišt  Mod any – Libuš (1. 
etapa)  (dále jen „Služba“). 
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2.2. Služba obsahuje tyto činnosti: 

a) zpracování předběžné žádosti o podporu ukončené její registrací (podáním): 
- zpracování předběžné žádosti o podporu v IS KP14+/MS2014+ 

(elektronické prostředí pro předkládání žádostí), 

- zpracování záměru projektu v rozsahu stanoveném dotčenou výzvou, 
- zpracování povinných příloh žádosti dle podmínek výzvy č. 53 – 

Specifický cíl 1.4 - Praha, která byla vyhlášená dne 11.4.2018 a je 
dostupná na webu web.opd.cz/vyzva-53/, 

- participace při zajištění příloh, jejichž zajištění je v  kompetenci žadatele 
(např. doložení identifikace vlastnické struktury, územní 
rozhodnutí/stavební povolení, výpočet indikátorů, zajištění relevantních 
plných mocí apod.), 

- logistické zajištění registrace žádosti v elektronické podobě 
prostřednictvím el. podpisů statutárních zástupců (nebo pověřených 
osob) dle podmínek konkrétní výzvy; 

b) zpracování plné žádosti o podporu v ISKP14+/MS2014+ ukončené vydaným 
Schvalovacím protokolem ze strany řídícího orgánu; 

c) manažerské řízení přípravy a realizace projektu ukončené Zprávou 
o realizaci projektu (společně se závěrečnou žádostí o platbu 
v ISKP14/MS2014+) za celé období realizace projektu. 

 

2.3. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele převzít od Poskytovatele 
Službu a uhradit Poskytujícímu cenu stanovenou v článku 4. této Smlouvy. 

 

3. TERMÍN, ZP SOB A MÍSTO PLN NÍ 

3.1. Podmínkou pro zahájení plnění je podpis a nabytí účinnosti této Smlouvy.  

3.2. Poskytovatel je povinen zahájit zpracovaní předběžné žádosti o podporu na 
základě písemné výzvy Objednatele a předložit ji Objednateli do 15.5.2019 ke 
kontrole a následně do 30.5.2019, případně dle termínu uvedeného 
v aktuálním znění výzvy,  zajistí Poskytovatel podání předběžné žádosti o 
podporu.  

Pro případ prodlení se zpracováním předběžné žádosti o podporu a jejím 
předložení ve výše uvedeném termínu se Poskytovatel zavazuje uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny dle bodu 4.1 níže bez 
DPH za každý byť i jen započatý den prodlení.  

Poskytovatel je povinen zahájit zpracování plné žádosti po vyjádření řídícího 
orgánu (forma zprávy v ISKP14/MS2014+) formou doplnění předběžné žádosti 
na plnou. Poskytovatel je povinen předložit plnou žádost řídícímu orgánu do 
termínu 29.11.2019, případně dle aktuálního znění výzvy. 
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Pro případ prodlení se zpracováním plné žádosti o podporu a jejím 
předložením ve výše uvedeném termínu se Poskytovatel zavazuje uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny dle bodu 4.1 níže bez 
DPH za každý byť i jen započatý den prodlení. 

Poskytovatel je povinen zpracovat závěrečnou žádost o platbu/Zprávu 
o realizaci projektu a předložit ji Objednateli nejpozději v termínu uvedeném 
ve Smlouvě o financování projektu (mezi řídícím orgánem a Objednatelem) či 
následných dodatků.  

Pro případ prodlení se zpracováním závěrečné žádosti o platbu/Zprávy 
o realizaci projektu a jejím předložení ve výše uvedeném termínu se 
Poskytovatel zavazuje uhradit Objednatli smluvní pokutu ve výši 0,5% z 
celkové ceny dle bodu 4.1 níže bez DPH za každý byť i jen započatý den 
prodlení. 

Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. 
Sjednáním nároku na smluvní pokutu není vyloučeno právo Objednatele 
požadovat náhradu škody způsobené porušením smluvní povinnosti zajištěné 
smluvní pokutou, a to samostatně a v plné výši.  

3.3. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel, ani 
Poskytovatel, (prodloužení zadávacího řízení konkrétní veřejné zakázky z 
důvodu podaných námitek, řízení před UOHS, klimatické podmínky apod.) 
dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění dle této Smlouvy 
nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá 
překážka, pro kterou nelze plnění zahájit. 

3.4. Místem plnění je hlavní město Praha. 

4. CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Celková cena Služby je smluvními stranami stanovena v následující výši: 
795 000 Kč bez DPH 

(slovy: sedm set devadesát pět tisíc korun českých). 
  

4.2. Cena obsahuje veškeré náklady spojené s provedením Služby. Cena je konečná 
a neměnná.  

4.3. Smluvní strany se dohodly, že výše odměny Poskytovatele za poskytování 
Služeb, bude uhrazena takto: 

a) 475 000 Kč bez DPH za zpracování předběžné žádosti o podporu 
ukončené její registrací (podání v elektronickém prostředí IS 
KP14+/MS2014+); 

b) 80 000 Kč bez DPH za zpracování plné žádosti o podporu v IS 
KP14/MS2014+ ukončené vydaným Schvalovacím protokolem ze strany 
řídícího orgánu; 
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c) 240 000 Kč bez DPH za manažerské řízení přípravy a realizace projektu 
ukončené Zprávou o realizaci projektu společně se závěrečnou žádostí o 
platbu za celé období realizace projektu (podání v elektronickém prostředí 
IS KP14+/MS2014+).   

Podmínkou nároku na část ceny dle písm. c) výše je, že žádost o podporu 
bude podpořena (viz body 4.3 a) a 4.3 b) této smlouvy).  

 
4.4. Každá faktura – daňový doklad bude vystavena podle zákona č. 235/2004 Sb., 

o DPH, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. 
Faktura bude Poskytovatelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu 
Objednatele a bude mít, kromě zákonem stanovených údajů, zejména tyto 
náležitosti: 
a) číslo Smlouvy Objednatele; 

b) číslo objednávky, které Objednatel sdělí Poskytovateli pro účely vystavení 
faktury; 

c) IČO Objednatele a Poskytovatele; 

d) razítko a podpis odpovědné osoby; 
e) předávací protokol včetně přehledu provedených činností. 
 

4.5. V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo 
na ní nebudou uvedeny údaje specifikované v čl. 4 této Smlouvy, nebo bude 
neúplná či nesprávná, je jí (nebo její kopii) Objednatel oprávněn ve lhůtě 
splatnosti Poskytovateli vrátit k opravě či doplnění. V takovém případě se 
Objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží 
až od okamžiku doručení opravené faktury Objednateli.  

 
4.6. Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) je den ukončení jednotlivých 

termínů uvedených v bodě 4.3 této Smlouvy. 
 
4.7. Splatnost veškerých faktur - daňových dokladů, vystavených na základě této 

Smlouvy činí 30 dn  ode dne doručení řádně vystavené faktury Objednateli. 
 
4.8. 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. 

 
4.9. Stane-li se Poskytovatel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel 
pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném 
doložení Poskytovatele o jeho úhradě příslušnému správci daně. V takovém 
případě nebudou zálohy, pokud by na ně měl Poskytovatel jinak nárok, 
Objednatelem hrazeny.  
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5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ  

5.1. Oprávněné osoby za stranu Objednatele: 

 
 

 
5.2. 

 

5.3. Poskytovatel odpovídá za veškerou škodu způsobenou Objednateli v důsledku 
neodborného poskytnutí plnění, zejména škody způsobené nepřidělením či 
krácením dotace v důsledku pochybení Objednatele, včetně jakékoli sankce 
uložené Objednateli v důsledku takového pochybení Objednatele, a to jak 
škody způsobené úmyslně, tak z nedbalosti. 

5.4. Poskytovatel se zavazuje při poskytování služeb a plnění dle této smlouvy 
postupovat v souladu s oprávněnými zájmi Objednatele, respektovat a plnit 
veškeré požadavky řídicího orgánu a operačního programu z nějž je dotace 
poskytována a vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby dotace byla Objednateli 
poskytnuta. 

5.5.  Poskytovatel zajistí dohled nad správným čerpáním podpory dle podmínek 
OPD (průběžný monitoring aktualizací podmínek OPD). Poskytovatel 
Objednatele včas upozorní na jakékoli možné hrozící nesrovnalosti či rizika 
přípaných možných sankcí či krácení dotace řídícího orgánu vůči Objednateli. 
Poskytovatel je při plnění činností dle této smlouvy osobou odborně způsobilou 
ve smyslu § 2950 zák. C. 89/2012 Sb., přičemž vyjma škody způsobené 
neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou uhradí 
Poskytovatel Objednateli rovněž škodu způsobenou nedbalostí, včetně škody 
způsobené nedodržením povinností uvedených v druhé větě tohoto bodu této 
smlouvy.  

6. ZAV REČNÁ USTANOVENÍ 

6.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

6.2. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy se řídí platným českým právem, zejména 
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

6.3. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně. V případě 
změny či doplnění dohodou se vyžaduje písemný dodatek ke Smlouvě. 

6.4. Práva a povinnosti smluvních stran z této Smlouvy přecházejí na jejich právní 
nástupce. 

6.5. V případě, že se některé ustanovení Smlouvy stane neplatným, zůstávají 
ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. 



 Komplexní příprava žádosti o spolufinancování z OPD, Tram.trať Sídl.Modřany-Libuš I. 
 

6 / 6 

 

6.6. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po jednom. 

 

 

 

Za Objednatele:     Za Poskytovatele: 

V Praze dne      V Brně dne 

 

 

 
_________________________   _______________________ 
Mgr. Martin Gillar    Mgr. David Šeich 
p edseda p edstavenstva   člen p edstavenstva 
Dopravní podnik hl. m. Prahy,   Eurovision, a.s. 
akciová společnost 
 
 
 
_________________________ 
Ing. Ladislav Urbánek 
místop edseda p edstavenstva 
Dopravní podnik hl. m. Prahy,     
akciová společnost 
 


