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SMLOUVA o dílo

uzavřená podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Obchodní zákoník")

č.j.: MF-111725/2012/11

Článek I.
Smluvní strany

OBjEDNATEL:

Česká republika - MINISTERSTVO FINANCÍ
sídlo: Letenská 15, 118 10 Praha 1
jednající Ing. Jan Gregor, náměstek
IČ:00006947

(dále jen "objednatel")

a

DODAVATEL:

Grant Thornton Advisory s.r.o.
sídlo: Žatecká 14, 11000 Praha 1,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 86927
jejímž jménem jedná Ing. Jan I<.incl,jednatel
IČ: 26513960
DIČ: CZ26513960

bankovní spojení: Volksbank a.s., Č. Ú. 4200176041 / 6800
(dále jen "dodavatel")

Článek II.
Předmět smlouvy

(1) Dodavatel se na základě této smlouvy a za podmínek v ní upravených zavazuje ke zpracování
Aktualizace metodických materiálů v oblasti PPP.
Předmět plnění zahrnuje zejména tyto činnosti a výstupy:

a) Kompletní aktualizace metodických materiálů v oblasti PPP vydaných Ministerstvem
financí, zejména s ohledem na změny v oblasti legislativy (novela zákona o veřejných
zakázkách účinná od 1. 4. 2012), promítnutí nových institutů zákona o veřejných
zakázkách a aktualizace metodických materiálů z hlediska promítnutí zkušeností a
poznatku z již realizovaných či realizujících se projektů. Aktualizace se týká následujících
metodik:

Metodika vypracování studie proveditelnosti
Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů;

b) vytvoření pomůcky pro zadavatele k rozhodnutí, kdy použít zákon o veřejných zakázkách a
kdy použít koncesní zákon.

(2) Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele zaplatit za řádně poskytnuté služby dodavateli
sjednanou cenu dle čI. V. odst. 1 této smlouvy.



Článek III.
Místo a doba poskytování služeb

(1) Místem provádění služeb je sídlo objednatele uvedené v záhlaví této smlouvY.

(2) Dodavatel se zavazuje zpracovat a předat oprávněným osobám objednatele uvedeným v čI. VI.
odst. 1 požadované výstupy prací. Objednatel je oprávněn požadovat doplnění těchto výstupů
v případě, že jejich obsah nebude odpovídat sjednanému rozsahu. Objednatel je povinen vyjádřit se
k výstupům do 5 pracovních dnů, přičemž dodavatel je povinen po obdržení připomínek
objednatele dané výstupy příslušně doplnit do 5 pracovních dnů. Předání podkladů bude smluvními
stranami vždy písemně stvrzeno.

(3) Dodavatel se zavazuje předat oprávněným osobám objednatele uvedeným v čI. VI. odst. definované
výstupy nejpozději do 30. listopadu 2012. Objednatel je oprávněn požadovat doplnění výstupů
v případě, že jejich obsah nebude odpovídat sjednanému rozsahu. Objednatel je povinen vyjádřit se
k výstupům do 5 pracovních dnů, přičemž dodavatel je povinen po obdržení připomínek
objednatele výstupy příslušně doplnit do 5 pracovních dnů, pokud se strany nedomluví jinak.

Článek IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

(1) Dodavatel je povinen plnit předmět této smlouvy s odbornou péčí, samostatně, vlastním jménem a
na vlastní odpovědnost podle požadavků objednatele, a při plnění předmětu smlouvy chránit zájmy
objednatele.

(2) Objednatel se zavazuje poskytnout dodavateli potřebnou součinnost, odborné informace a
podklady potřebné k řádnému plnění předmětu této smlouvy a jeho převzetí.

(3) Smluvní strany se dohodly, že budou vzájemně spolupracovat a aktivně přistupovat k řešení
jednotlivých oblastí plnění předmětu této smlouvy.

Článek V.
Cena služeb a platební podmínky

(1) Za provedení služeb uvedených v čI. II se objednatel zavazuje uhradit dodavateli cenu ve výši:

290.000,- Kč bez DPH
(slovy: dvěstědevadesáttisíckorunčeských)

sazba DPH 20% 58.000,- Kč
(slovy: padesáosmtisíckorunčeských)

348.000,- Kč včetně DPH
(slovy: třistačtyřicetosm tisíckorunčeských)

Celková cena plnění je sjednána jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady
dodavatele a může být měněna jen v případě změny sazby DPH, na základě obecně závazného
předpisu nebo změny rozsahu služby dohodnuté dodatkem k této smlouvě.



(2) Úhrada ceny za poskytnutí služeb bude provedena v české měně na základě jediné faktury,
vystavené dodavatelem a doručné objednateli nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí
požadovaných výstupů. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Daňové
doklady musí mít náležitosti obsažené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o daniz přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů a musí být předloženy objednateli ve dvou vyhotoveních.

(3) K daňovému dokladu - faktuře musí být připojen výkaz poskytnutých služeb potvrzený
odpovědným zástupcem objednatele uvedeným v článku VI. této smlouvy. Pokud faktura
neobsahuje všechny náležitosti dle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data
splatnosti vrátit zpět k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení. Lhůta splatnosti počíná
běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

(4) Obě smluvní strany se dohodly, že faktura se považuje za uhrazenou v okamžiku, kdy byla dlužná
částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele.

(S) Za nedodržení termínu zaplacení faktury objednatelem je dodavatel oprávněn požadovat úrok z
prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Článek VI.
Oprávněné osoby

(1) Za objednatele je oprávněn jednat v plném rozsahu:
a) ve věcech smluvních Ing. Jan Gregor

Tel.: +420 257 042 460
E-mail: jan.gregor@mfcr.cz

b) ve věcech realizace předmětu této smlouvy Ing. Kateřina Helikarová
Tel.: +420 257 043 443
E-mail: katerina.helikarova@mfcr.cz

(2) Za dodavatele jsou oprávněni ve věci realizace předmětu této smlouvy jednat:
a) ve věcech smluvních Ing. Jan Kincl

Tel.: +420736772 341
E-mail: jan.kincl@cz.gt.com

b) ve věcech realizace předmětu této smlouvy Ing. Jan Kincl
Tel.: +420736772 341
E-mail: jan.kincl@cz.gt.com

(3) Smlouvu mohou měnit nebo ukončit zástupci smluvních stran uvedeni v odstavci 1 písmo a) a
odstavci 2 písmo a) této smlouvy.

(4) Změna jmen pověřených zaměstnanců je účinná okamžikem, kdy bude druhé straně oznámena.

Článek VII.
Smluvní pokuty

(1) Za prodlení s předáním závěrečných výstupů ve lhůtě uvedené v této smlouvy, uhradí dodavatel
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- za každý započatý den prodlení.

(2) Za porušení závazku mlčenlivosti podle článku lX. odst. 3 této smlouvy uhradí dodavatel
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.

(3) Smluvní pokuta se počítá za každé jednotlivé porušení smluvních povinností zvlášt'. Splatnost
smluvní pokuty činí 30 dní od doručení jejího vyúčtování dodavateli.



(4) Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokutu Je možno započíst proti kterékoliv pohledávce
dodavatele za objednatelem.

(5) Smluvní strany se dohodly, že úhrada smluvní pokuty nemá vliv na náhrad\.1případné škody v plné
výši.

Článek VIII.
Vlastnické právo a majetková práva

(1) Zaplacením ceny přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

(2) Dodavatel není oprávněn dílo nebo jeho část jakkoliv rozšiřovat bez předchozího písemného
souhlasu objednatele. Přenechání díla nebo jeho části dodavatelem třetí osobě bez předchozího
písemného souhlasu objednatele se považuje za podstatné porušení této smlouvy.

(3) Dodavatel odpovídá za to, že plnění předmětu této smlouvy nezasahuje a nebude zasahovat do
práv jiných osob, zejména práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a to pro
jakékoliv využití poskytnuté služby v ČR i v zahraničí.

Článek IX.
Ukončeni smlouvy, výpověd' smlouvy, odstoupeni od smlouvy

(1) Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.

(2) Obě smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení
druhou smluvní stranou, za podmínek stanovených v § 344 a násl. Obchodního zákoníku.

(3) Za podstatné porušení této smlouvy smluvní strany považují zejména:
a) prodlení s předáním díla nebo jeho části delším než 60 dnů, neodstranění případných vad a

nedodělků v objednatelem stanovené lhůtě,
b) poskytnutí výstupů z plnění předmětu smlouvy dodavatelem třetím osobám bez

předchozího písemného souhlasu objednatele,
c) prodlení objednatele se zaplacením ceny za plnění předmětu smlouvy delším než 60 dní.

(4) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit i v případě, pokud řádně uplatní u dodavatele své
požadavky nebo připomínky v průběhu realizace plnění předmětu smlouvy a dodavatel je bez
vážného důvodu neakceptuje nebo podle nich nepostupuje.

(5) Odstoupením od smlouvy nebo jejím ukončením není dotčen případný nárok na náhradu škody.

Článek X.
Závěrečná ustanoveni

(1) Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí zejména ustanoveními Obchodního
zákoníku.

(2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

(3) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných, oboustranně dohodnutých,
vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Tyto dodatky se stávají
nedílnou součástí této smlouvy.



(4) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrži
jedno a dodavatel také jedno vyhotoveni.

(5) Pokud by tato smlouva trpěla právními vadami, zejména pokud by některé z jejích ustanoveni bylo
v rozporu s českým právním řádem, v důsledku čehož by mohla být posuzována jako neplatná,
považuje se toto ustanoveni za samostatné a smlouva se posuzuje, jako by ~akové ustanoveni nikdy
neobsahovala.

(6) Smluvni strany této smlouvy se zavazuji, že v případě sporů o obsah a plnění této smlouvy vynaloží
veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat k tomu, aby byly tyto spory vyřešeny smirnou cestou,
zejména aby byly odstraněny okolnosti vedoucí ke vzniku práva od smlouvy odstoupit.

V Praze dne

Za objednatele

náměstek ministra,

dle pověření ministra financí ze dne

V Praze dne

Za dodavatele

Ing. Jan Kincl

jednatel



Příloha

ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi ČR zastoupenou Ministerstvem financí (Objednatelem) a

společností společnost Grant Thornton Advisory s. r. o. (Dodavatelem) ze dne

~o. /f~ ... 2012,

č.j.: MF-111725/2012/11

Objednatel tímto pověřuje:

Jméno, příjmení: Ing. Kateřinu Helikarovou
Odbor/ oddělení: 11/ 115
Email: Katerina.Helikarova@mfcr.cz
Telefon: 257 043 443

aby od Dodavatele přebírala a potvrzovala dodané části Díla v souladu se Smlouvou a o těchto
skutečnostech s Dodavatelem komunikovala.

10. /lIV Praze dne 2012

Za Objednatele:

Jméno, příjmení: Ing. Jan Gregor
Pozice: náměstek ministra

dle pověření ministra fina

Podpis:

Toto pověření přijímám.

61fhJ
IC 41.

cí ze dne 2012

Podpis:
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