
Deioitte Advisory s.r.o.
IČO: 27582167, se sídlem: Praha 8, Karotinská 654/2, PSČ: 18600, Česká republika, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.; C 113225 
(dáte jen „Deioitte"')

a

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
IČ: 27256537, se sídlem: Vančurova 1548, Kladno, PSČ: 27259, Česká republika, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.: B 10020 *,
(dále jen „Klient”)

se v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisu (dáte jen „občanský zákoník”) dohodly na uzavření této Smlouvy o poskytování 
služeb.

Společnost Deioitte a Klient jsou společně označováni jako „strany''.

Článek 1 
Úvodní ujednání

Část obsahu této Smlouvy o poskytování služeb je v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 
občanského zákoníku určena odkazem na Obchodní podmínky Deioitte Advisory s.r.o., které tvoří 
přílohu č. 2 (dále jen „Obchodní podmínky”), a případně v dalších uvedených přílohách.

Odkaz na „Smluvní dopis” uvedený v Obchodních podmínkách zahrnuje ujednání obsažená 
v tomto dokumentu bez jeho příloh. Pojem „Smlouva" zahrnuje ujednání tohoto dokumentu 
včetně všech příloh (včetně Obchodních podmínek).

Článek 2
Předmět Smlouvy

Společnost Deioitte se zavazuje poskytnout Klientovi odborné služby specifikované v čl. 3 tohoto 
Smluvního dopisu (dále jen „Služby”) v souladu s podmínkami dohodnutými v této Smlouvě a 
Klient se zavazuje uhradit společnosti Deioitte za poskytnutí těchto Služeb odměnu dohodnutou v 
čl. 4 tohoto Smluvního dopisu.

Článek 3 
Služby

Klient objednává u společnosti Deioitte následující Služby:

• Revize uplatnění nároku na odpočet DPH za rok 2016 formou dodatečného DPH přiznání;
• Vypracování metodiky pro uplatňování nároku na odpočet DPH na vstupu;
• Realizace praktického workshopu.

Klient se zavazuje poskytnout Deioitte plnou součinnost nezbytnou pro řádné splnění Služeb.

Podrobný rozsah Služeb je stanoven v Příloze č. 1 tohoto Smluvního dopisu.

Článek 4 
Odměna

2a Služby uvedené v čl. 3 tohoto Smluvního dopisu se Klient zavazuje uhradit Deioitte odměnu ve 
výši maximálně 411.000,- Kč bez DPH, která je specifikovaná a rozčleněná v Příloze č. 1 tohoto 
Smluvního dopisu.

Článek 5
Závěrečná ujednání

Tento Smluvní dopis je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Klient a společnost Deioitte obdrží každý 
po jednom. Veškeré změny nebo dodatky ke Smlouvě musejí být provedeny písemně. Tímto se
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vyiučuje přijetí návrhu této Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou. Strany se též dohodly, že se 
obchodní zvyklosti ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku při výkladu této 
Smlouvy nepoužijí,

Přílohy, na něž text této Smlouvy odkazuje (včetně Obchodních podmínek), tvoří nedílnou součást 
Smlouvy. Klient bere v potaz a souhlasí s článkem 6 Obchodních podmínek omezujícím 
odpovědnost za škodu. Strany potvrzují, že obě uzavírají tuto smlouvu jako podnikatelé v rámci 
svého hospodářského styku a v souvislosti s vlastním podnikáním a že v této Smlouvě dohodnuté 
omezení výše náhrady škody je mezi nimi sjednáno v souladu s jejich svobodnou vůlí a tedy 
neodporuje ustanovení § 2898 Občanského zákoníku. Termíny výslovně nedefinované v tomto 
Smluvním dopise mají význam specifikovaný v Obchodních podmínkách.

Ustanovením článku 10 Obchodních podmínek není dotčena případná povinnost Klienta týkající se 
uveřejnění celého znění Smlouvy vč. všech případných dodatku 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), a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ"), Současně strany za účelem ochrany důvěrných 
informací a osobních údajů uzavřeli Dohodu o mlčenlivosti (dále jen „NDA"), která doplňuje 
podmínky článku 10 a článku 21 Obchodních podmínek. V případě rozporu mezi zněním NDA a 
touto Smlouvou má přednost Smlouva.

Deloitte tímto prohlašuje, že Příloha č. 1 tohoto Smluvního dopisu může obsahovat prvky know- 
how a metodologie Deloitte, které tvoří obchodní tajemství Deloitte ve smyslu ustanovení § 504 
zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Jedná se zejména o detailní specifikaci 
a porozumění rozsahu poskytovaných Služeb a návrhy možných řešení. V souladu s ustanovením § 
3 odst. 1 zákona o registru smluv, ve vazbě na ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „Zákon"), tímto Klient uznává, že 
Příloha č. 1 tohoto Smluvního dopisu nebude uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani 
poskytnuta žádným třetím osobám na základě žádosti dle Zákona. Případné uveřejnění těchto 
informací dle ZZVZ se nevyžaduje s odkazem na § 218 odst. 3 ZZVZ.

Bez výslovného písemného souhlasu Deloitte ve smyslu čl. 10 Obchodních podmínek, dále není 
Klient oprávněn poskytnout jakékoliv Výstupy třetím osobám, ledaže se jedná o poskytnutí 
informací na základě žádosti dle Zákona. Klient však v souladu s § 11 odst. 2 písm. c) Zákona 
neposkytne takové informace (stanoviska, Výstupy), které jsou autorským dílem, a jejichž 
poskytnutím byla porušena ochrana práv Deloitte k předmětu práva autorského.

Strany prohlašují, že text této Smlouvy vzájemně projednaly a že ve věd jejího obsahu i znění 
dosáhly úplné shody. Na důkaz toho, že text Smlouvy zcela odpovídá jejich vůli a že nebyl 
podepsán v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, připojují své podpisy.

Strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy se Obchodní podmínky mění následovně:
• Článek 3 Obchodních podmínek se mění a nově zní:

„Klient výslovně souhlasí s elektronickou formou fakturace za podmínek stanovených Smlouvou a 
platnými právními předpisy. Faktury společnosti Deloitte v jakékoliv formě jsou Klientem splatné po 
předložení. K fakturovaným částkám, které nejsou uhrazeny do třiceti (30) dnů od data vystavení 
faktury („Datum Splatnosti"), si společnost Deloitte vyhrazuje právo účtovat úrok z prodlení ve výši 
(i) jeden a půl procenta (1,5%) měsíčně nebo, pokud je vyšší, (ii) sazby stanovené zákonem, v 
každém případě maximálně do výše dovolené zákonem. Bez ohledu na svá jiná práva či právní 
prostředky má společnost Deloitte právo zcela nebo zčásti pozastavit či ukončit Služby, pokud 
neobdrží platbu do Data Splatnosti. Pokud vznikne spor o výši fakturované částky, Klient uhradí 
nerozporovanou část odměny do Data Splatnosti. Klient bude odpovědný za veškeré daně, jako je 
DPH, daň z obratu či používání, daň z prodeje, srážková daň a jakákoli podobná daň uvalená na 
Služby či v souvislosti s nimi, vyjma daně z příjmu či majetkové daně společnosti Deloitte.

Jakýkoli odhad celkové odměny za Služby, je-li tak výslovně dohodnuto ve Smluvním dopise, bude 
vycházet z posouzení práce společností Deloitte s ohledem na předpoklady uvedené ve Smluvním 
dopise. Taková odhadovaná odměna může být upravena, např. pokud se ukáže, že jsou Služby 
složitější nebo časově náročnější, než se očekávalo, přičemž v takové situaci Deloitte Klienta o 
takové očekávané úpravě co nejdříve informuje a strany se na těchto úpravách dohodnou."

• Článek 27 (c) Obchodních podmínek se mění a nově zní:
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„Odměna za poskytování Služeb zahrnuje výdaje, které společnosti Deloitte vzniknou v souvislosti 
s poskytováním siužeb. Přiměřené výdaje, které společnosti Deloitte vzniknou, včetně cestovních 
nákladů a stravného a zboží a služeb nakoupených v souvislosti s poskytováním Služeb, nebudou 
vyúčtovány k úhradě navíc k odměně za poskytování Služeb."

Přílohy:
1. Popis předmětu plnění, rozsahu Služeb a odměny
. ... .............. ...........

Příloha č. 1
Popis předmětu plnění, rozsahu Služeb a odměny
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