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Ceská spořitelna, a.s., 
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 
ÍCO 45244782 
Zapsaná V Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 

společně s 

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář 
Na Florenci 2116/15, Praha 1, PSC 110 00 
IČO 28454807 
Zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 114599 

(na straně dnıhé jako „poskytovatel“ a Společně S objednatelem ,,strany“) 

uzavírají tuto Smlouvu O poskytnutí poradenských služeb 
(dále jen ,,SmIOuva“) 

PREAMBULE 
Objednatel hodlá vytvořit metodiku Zlepšení motivace dodavatelů při opravách komunikací vedoucí ke 
zkrácení délky uzavírek / Záborů komunikací objednatele. Cílem tohoto záměru je zkrácení délky uzavírek či 
Záborü V důsledku co nejrychlejšího dokončení stavebních prací při opravách komunikací, a to 
prostřednictvím doporučení konkrétních opatření vedoucích k úpravě zadávacích dokumentací a smluvních 
podmínek S dodavateli. Pro účely realizace tohoto cíle se objednatel rozhodl využít služeb poskytovatele jako 
Svého poradce. 
Za účelem realizace výše uvedeného cíle Se oba subjekty poskytovatele Zavazují vyvinout maximální možné 
úsilí ktomu, aby došlo křádnému, včasné-mu a úplnému plnění všech povinností poskytovatele vůči 
objednateli, tj. Zejména aby veškeré níže uvedené Služby byly poskytnuty v maximální možné kvalitě, při 
vynaložení odpovídající odborné péče členy týmu avodpovídajícím rozsahu a čase. Subjekty na straně 
poskytovatele předpokládají, že se na poskytování poradenských služeb budou podílel rovným dílem a 
dohodly Se, že vedoucím subjektem a koordinátorem veškerých činností a poskytovaných Služeb bude 
Ceská spořitelna, a.s., která je pověřena jednáním vůči objednateli, Zejména kpřebírání pokynů od 
objednatele a ksouvisející komunikaci S objednatelem, jakož Í k přejímání veškerých písemností na výše 
uvedené adrese. 

1 Předmět Smlouvy 

1 1 Poskytovatel se touto smlouvou objednateli zavazuje, že pro něj ve sjednané době poskytne poradenské a 
právní služby spočívající ve vytvoření Metodiky Zlepšení motivace dodavatelů při opravách komunikací 
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vedoucí ke zkrácení délky uzavírek / záborů komunikací města (,,výstup") a souvisejících poradenských 
službách (dále jen „Poradenské služby“). 

1.2. Podrobná specifikace a rozsah poradenských služeb jsou uvedeny V Příloze č. 1 této Smlouvy. 

1.3. Rozsah poradenských Služeb vymezený V článku 1.2 může být rozšířen o další poradenské služby na základě 
dohody mezi objednatelem a poskytovatelem. V případě pokynu objednatele (učiněného písemně, e~maílem, 
faxem či ústně) k poskytnutí poradenských služeb mimo rozsah uvedený v článku 1.2 dojde k uzavření 
dodatku k této smlouvě, kterým bude rozšířen rozsah poradenských služeb, a to: 

(a) potvrzením pokynu objednateli ze Strany poskytovatele (dodatek je uzavřen dnem, kdy potvrzení pokynu 
dojde objednateli), popřípadě 
(b) poskytnutím poradenských služeb požadovaných v pokynu objednatele poskytovatelem (dodatek je 
uzavřen dne, kdy poskytovatel započne s poskytováním poradenských služeb požadovaných v pokynu), 

podle toho, která ztěchto skutečností nastala dříve. Ustanovení této smlouvy se (v rozsahu vjakém nebude 
v dodatku ujednáno jinak) uplatní i pro poradenské služby dle dodatku, a to s výjimkou cenových a jiných ujednání, 
která se vztahují pouze na konkrétní poradenské služby. 

2. Práva a povinnosti smluvních stran 

2.1. Poskytovatel se zavazuje řádně poskytnout poradenské služby uvedené v či. 1. této smlouvy vtermínech 
sjednaných v ČI. 3. této smlouvy. Poskytovatel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechny práce, 
služby a výkony související S poskytnutím poradenských služeb dle této smlouvy, pokud není v této smlouvě 
stanovenojinak. 

2.2. Objednatel se zavazuje za řádně a v souladu s touto smlouvou poskytnuté služby zaplatit sjednanou odměnu 
dle či. 4. této smlouvy. 

2.3. .Jménem objednatele je oprávněn udělovat poskytovateli pokyny: Náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj 
a dotace Mgr. Jan Korytář, popř. další osoby, jejichž jména Objednatel písemně oznámí poskytovateli spolu se 
sdělením O jejich oprávnění ktomuto jednání za objednatele. Ukoly zadané jinou osobou je poskytovatel 
oprávněn plnit jen, je-li zřejmé, že nelze včas opatřit souhlas oprávněné osoby a že hrozí nebezpečí 
Z prodlení. V takovém případě oznámí poskytovatel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu osobě oprávněné 
udělovat pokyny jménem objednatele. 

2.4. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech skutečnostech důležitých pro řádné a včasné 
poskytnutí služeb á poskytovat si součinnost nezbytnou k účinněmu a hospodárnému poskytování 
poradenských služeb, Objednatel odpovídá za správnost a úplnost poskytnutých podkladů. Poskytovatel tyto 
informace a podklady po skutkové stránce již nepřezkoumává a vychází Z informací objednatele S výjimkou 
případů, kdy Objednatel o takové přezkoumání poskytovatele požádá. 

2.5. Poskytovatel je povinen objednatele neprodleně informovat o jakýchkoliv okolnostech, které mohou ohrozit 
poskytnutí služeb, nebo způsobit zpoždění v poskytování služeb a předání výstupů. Dále je poskytovatel 
povinen poskytnout kdykoliv v průběhu poskytování poradenských služeb na základě smlouvy na vyžádání 
objednatele bez zbytečného odkladu aktuální informace O poskytovaných poradenských službách a 
požadovaných výstupech. 

3. Termín Qředánívýstupu 

3.1. Smluvní strany jsou si vědomy, že předpokladem řádného a včasného poskytnutí poradenských služeb dle 
této smlouvy ze strany poskytovatele je: 

a. předání veškerých podkladových materiálů objednatelem a 
b. provedení konzultací s objednatelem, případně konzultací S poradci a dodavateli objednatele, 

potřebných pro poskytování poradenských služeb, a to nejpozději do 2 týdnů ode dne podpisu této smlouvy. 

3.2. Návrh výstupu bude předán objednateli k připomínkam do 10 týdnů od obdržení všech podkladů a konzultací 
poskytovatelem dle článku 3.1. Objednatel se zavazuje k zaslání připomínek do 1 týdne ode dne obdržení 
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návrhu výstupu, nebo ke sdělení, že žádné připomínky neuplátňuje. Nezaslání připomínek objednatelem 
poskytovateli ve stanovené lhůtě bude považováno za to, že objednatel žádné připomínky neuplatňuje, 
Poskytovatel následně zapracuje případné připomínky objednatele a předá finální verzi \/ýstupu do 2 týdnů 
ode dne doručení připomínek objednatele. 

Odměna platební podmínky 

Na základě vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů 
za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, strany sjednaly Smluvní odměnu za poradenské služby poskytnuté na základě této smlouvy. Smluvní odměna je stanovena jednotnou 
hodinovou sazbou za poskytování poradenských služeb ve výši 2.000,- Kč za člověko-hodinu bez DPH. 
Celková výše odměny může však činit nejvýše 150 000 Kč. bez DPH. 

Poskytovatel bude pravidelně 1× za 4 týdny informovat elektronicky e-mailem objednatele o rozsahu a 
struktuře již poskytnutých poradenských služeb. 

K odměně za poskytování poradenských služeb bude účtována DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z 
přidané hodnoty ke dni povinnosti přiznat daň. 

Odměna za poradenské služby a náklady dle článku 4.3. smlouvy budou hrazeny na základě daňového 
dokladu vystaveného objednateli. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů ode dne 
jejího doručení objednateli. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávně cenové údaje, a to do deseti dnů 
od doručení taktuıy Doba splatnosti poté Znovu počíná běžet doručením faktury se všemi náležitostmi. 
Objednatel se zavazuje každou Z faktur uhradit na účet poskytovatele, konkrétně na účet České spořitelny, 
a.s., a ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře. 

Závěrečná ustanovení 

Strany se dohodly, že se tento závazek bude řídit právním řádem České republiky, zejména příslušnými 
ustanoveními zákona o advokacii, občanského zákoníku a stavovskými předpisy vydanými Českou advokátní 
komorou. Ustanovení obchodních zvyklostí se pro výklad této smlouvy použijí až po ustanoveních Občanského 
zákoníku či jiných právních předpisů a dále po ustanoveních stavovských předpisů jako celku (přednost před 
obchodními Zvyklostmi tedy mají i ta ustanovení těchto předpisů, která nemají donucovací charakter). 

Poradenské služby poskytované na základě této smlouvy jsou určeny výhradně pro potřeby a využití ze strany 
objednatele. Objednatel se zavazuje, že bude zachovávat mlčenlívost ohledně výsledků poradenských Služeb 
a neposkytne bez předchozího souhlasu poskytovatele výsledky poradenských služeb třetím osobám, 
svýjimkou osob propojených S objednatelem a poradců objednatele, jež jsou vázáni ve vztahu kvýsledkům 
poradenských služeb povinností mlčenlivosti. 

Poskytovatel je oprávněn kdykoliv ukončit tuto smlouvu písemnou výpovědí doručenou objednateli. Výpověď 
nabývá účinnost ke dni, kteıý následuje jeden měsíc po dni doručení výpovědi objednateli. Tím není dotčeno 
právo poskytovatele ukončit tuto smlouvu v případě a za podmínek stanovených obecně závaznými právními 
předpisy (zejména ustanovení § 20 zákona O advokacii). Ukončením smlouvy nejsou dotčeny nároky stran 
vzniklé před ukončením smlouvy, Zejména nárok poskytovatele na úhradu odměny. 

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanýmí dodatky podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

Smluvní strany této smlouvy jsou si vědomy případných povinností vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu kinformacím, ve Znění pozdějších předpisů, a zákona ‹ˇ:. 340/2015 Sb., O zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv), 
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ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí sposkytnutím informací o uzavřené smlouvě vrozsahu daném 
Zákonem. 

5.7. Přílohy, na které se ve smlouvě odkazuje, tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

5.8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými Zástupci obou smluvních stran a pouze 
V případě, vztahuje~li se na uzavřenou smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím Registru smluv, nabývá 
účinnosti dnem uveřejnění vsouladu s § 6 zákona O registru smluv. Smluvní strany si tímto ujednávají, že 
uveřejnění dle tohoto Zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách Z něho vyplývajících. O 
provedeném uveřejnění objednatel poskytovatele informuje poté, co obdrží ze strany spravce registru smluv 
potvrzení O provedeném uveřejnění. 

5.9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které srnluvní strany měly a 
chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro Závaznost této smlouvy. Zádný projev stran 
učiněný při jednání O této smlouvě ani projev učiněný po jejím uzavření nesmí být vykládán v rozporu 
S výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Smluvní strany výslovně 
potvrzují, že podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla možnost ovlivnit 
obsah této smlouvy. V případě, že se jakékoli ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevynutitelným, 
nebo bude v rozporu S obecně závaznými právními předpisy, nebudou tím Zbývající ustanovení dotčena. 

5.10. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech V českém jazyce, Z nichž dvě znění obdrží poskytovatel 
a jedno objednatel. 

5.11. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s 
jejím obsahem a že mají zájem být tímto obsahem vázány. 

5.12. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle Zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejřıování těchto smluv a O registru 
smluv (Zákon o registru smluv). 

5.13. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními 
zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou 
zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu 
údajů. 

5.14. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 
Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovaní těchto smluv a O registru smluv (Zákon 
O registru smluv). 

5.15. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění 
bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za 
případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a 
potvrdíjeho přijetí. 

Datum: 
Statutární

Podpis: 

Jméno a příjmení: 
Funkce: 
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Qatum: 
Ceská spořit

Podpis:

Jméno a příjmení:
Funkce: Manažer útvaru Cor Orate F'nance 

Podpis:

Jménoa
Funkce: Redíł Infrastrukturní poradenství 

Datum: 
Havel & Pa

Podpis: 

Jméno a příjmení: Mgr. Josef Hlavička 
Funkce: jednatel



Příloha č. 1: 

TÉMA; 
Vytvoření metodiky Zlepšení motivace dodavatelů při opravách komunikací vedoucí ke zkrácení délky uzavírek / 
Záborů komunikací města. 

ClL: 
Cílem této iniciativy je zkrácení délky uzavírek / Záborů prostřednictvím vyšší motivace dodavatelů k co 
nejryohlejšímu dokončení stavebních praci. Prostředkem kjeho dosažení bude analýza stávající situace a 
metodické doporučení konkrétních opatření vedoucích kúpravě předmětných zadávacích dokumentací a 
smluvních podmínek s dodavateli. 

OBSAH: 
- Rámcová analýza klíčových dokumentací objednatele kveřejným Zakazkám týkajícím se oprav / údržby 

komunikací; 
v Posouzení možností a zákonných omezení Zlepšení motivace dodavatelů směřující k minimalizaci omezení 

chodců a řidičů; 
- Finanční model: 

O přehled Stávající Situace, 
0 očekávané budoucí peněžní toky města do oprav/ údržby místních komunikací / chodníků a jejich 

předpokládaná časová náročnost, 
O shrnutí možného finančního a časového dopadu navržených opatření; 

- Doporučení konkrétních opatření; 
- Manažerské Shrnutí. 
- Očekávaný rozsah výstupu je 20 ~ 30 stran A4. 

KONTAKTNÍ OSOBY POSKYTOVATELE: 
Jan Šnajdr, reditel, infrastrukturní poradenství, tel.: 607 681 180, jan.snajdr@cSaS.‹;z 
Josef Hlavička, partner, Havel & Partners, tel.: 605 234 245, joSef.hlavicka@havelpartnerS.cZ 
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