
DODATEČNÉ INFORMACE č. 3 K ZADÁVACÍM 
PODMÍNKÁM 

v souladu s § 49 odst. 2) zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 
Identifikace zadavatele:  Česká republika – Ministerstvo financí 

Letenská 15 
P.O.BOX 77 
118 10 Praha 1 
IČ: 00006947 
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Stanislav Sluka 

 

 

……………………………….. 
Podpis: 

V Praze dne: 12.  února  2014 
Název veřejné zakázky: Auditní služby  - akreditace a certifikace 

platební agentury 2014 - 2020 
Evidenční číslo veřejné 
zakázky: 

VZ 354875 

Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení 
 
 

Dotaz č. 1 
Zadavatel specifikoval v bodu 1. zadávací dokumentace předmět veřejné zakázky tak, že 
požaduje provedení nezávislého auditu platební agentury – akreditace, a dále provádění 
certifikace účtů akreditované agentury. Ve vztahu k požadavku dle písm. A/ akreditace – 
provedení nezávislého auditu zadavatel popsal předmět plnění  
a stanovil požadavek, aby dodavatel prostřednictvím výroku auditora a zpracování zprávy 
auditora jasně vyjádřil, zda jsou splněna všechna akreditační kriteria dle podmínek dále 
definovaných. Zadavatel nestanovil termín plnění této části zakázky – tj. do jakého termínu 
požaduje předložení výroku auditora a zprávy auditora. Tato skutečnost je způsobilá ovlivnit 
výši nabídkové ceny. Žádáme tedy o přesnou specifikaci termínu předložení výroku auditora a 
zprávy auditora o provedeném akreditačním auditu.  
 
Odpověď   
S ohledem na prodlení při schvalování legislativy EU pro programové období 2014 – 2020 ze 
strany orgánů EU a znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1310/2013 ze dne 
17. prosince 2013, kterým se stanoví některá přechodná ustanovení o podpoře pro rozvoj 
venkova z EZFRV, kterým se mění nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013, pokud jde o zdroje 
a jejich rozdělní v roce 2014, a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009 a nařízení EP a 
Rady (EU) č. 1307/2013, č. 1306/2013 a č. 1308/2013, pokud jde o jejich použití v roce 2014, 
se zadavatel domnívá, že je nutné, aby dodavatel zahájil práce na nezávislém auditu pro účely 
potvrzení akreditace platební agentury bezprostředně po podpisu smlouvy s předpokládaným 



termínem předložení závěrů z tohoto auditu do konce roku 2014. Bližší termín bude 
specifikován následně v rámci zadání požadavku na provedení tohoto auditu.  
 
Dotaz č. 2 
Zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky v bodu 1. Zadávací dokumentace písm. B/ 
certifikace účtů platební agentury zejména odkazem na požadavky legislativy EU  
a mezinárodně uznávané auditorské standardy, a dále zejména na prováděcí akty Evropské 
komise a platné pokyny (Guidelines) pro práci Certifikačních subjektů vydané Evropskou 
komisí. Z platných pokynů i návrhů legislativy pro příští období však uchazeči nevyplývá 
jednoznačně, v jakém rozsahu předpokládá zadavatel vlastní vybavení uchazeče, zejména 
pokud jde o následující: 

a. zařízení pro ověřování výměry půdních bloků, resp. jejich zemědělsky 
obhospodařovaných částí při výkonu fyzických kontrol na místě v souladu 
s platným pokynem (Guideline) č. 3 – Strategie auditu, resp. v souladu s návrhem 
pokynu EK pro období 2014 – 2020; 

b. odpovídající vůz terénního charakteru pro přístup do terénu za účelem provádění 
fyzických kontrol na místě v souladu s platným pokynem (Guideline)  
č. 3 – Strategie auditu, resp. v souladu s návrhem pokynu EK pro období 2014 – 
2020; 

c. odpovídající pracovní oděv členů auditního týmu pro provádění fyzických kontrol 
na místě za účelem provádění fyzických kontrol na místě v souladu s platným 
pokynem (Guideline) č. 3 – Strategie auditu, resp. v souladu s návrhem pokynu 
EK pro období 2014 – 2020; 

d. vlastní přístup k relevantním údajům a systému pro účely výkonu kontrol 
zemědělských pozemků prostřednictvím dálkového průzkumu Země, včetně 
požadavků na výpočetní techniku pro práci v systému nebo případný tisk 
mapových podkladů, v souladu s platným pokynem (Guideline) č. 3 – Strategie 
auditu, resp. v souladu s návrhem pokynu EK pro období 2014 – 2020; 

e. zařízení pro ověřování složení zemědělských a potravinářských komodit, obsahu 
specifických látek, nebo dalších biologických a chemických vlastností, tj. vlastní 
certifikované laboratoře, za účelem provádění fyzických kontrol na místě 
v souladu s platným pokynem (Guideline) č. 3 – Strategie auditu, resp. v souladu 
s návrhem pokynu EK pro období 2014 – 2020 v případech, kdy kontroly tohoto 
typu deleguje platební agentura na jinou organizaci; 

Žádáme o konkrétní specifikaci vybavení, kterým je uchazeč povinen disponovat tak, 
aby byl schopen plnit předmět veřejné zakázky na odpovídající úrovni, a to pokud jde 
o množství i technické parametry takového vybavení. 

 

Odpověď 
Uchazeč je povinen disponovat veškerým technickým vybavením, aby byl schopen naplnit 
požadavky pro provedení certifikačních aktivit stanovených legislativou EU a Pokyny EK pro 
práci certifikačních subjektů. Rozhodnutí o množství a technických parametrech takovéhoto 
vybavení je plně v odpovědnosti uchazeče, který bude v souladu s Rámcovou smlouvou o 
poradenské a auditní činnosti odpovědný za veškerou škodu způsobenou nekvalitním 
prováděním smluvní činnosti, např. jejímž důsledkem by bylo neschválení účetní závěrky 
platební agentury ze strany EK. V souvislosti z bodem e) není certifikační orgán povinen 
provádět opakované kontroly v případě, že jsou tyto kontroly prováděny delegovaných 
orgánem ze zákona. 
 



Dotaz č. 3 
Zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky v bodu 1. Zadávací dokumentace písm. B/ 
certifikace účtů platební agentury zejména odkazem na požadavky legislativy EU  
a mezinárodně uznávané auditorské standardy, a dále zejména na prováděcí akty Evropské 
komise a platné pokyny (Guidelines) pro práci Certifikačních subjektů vydané Evropskou 
komisí. Žádáme o upřesnění, zda, je součástí plnění předmětu veřejné zakázky rovněž účast 
uchazeče (Poskytovatele) na jednání s odpovědnými útvary Evropské komise v záležitostech 
týkajících se předmětu veřejné zakázky v Bruselu, zajištění konání případných obdobných 
jednání nebo auditních misí Evropské komise nebo jiných orgánů EU v České republice, 
apod. S ohledem na skutečnost, že Rámcová smlouva v čl. 2.4 stanoví jako místo plnění 
předmětu Dílčích smluv území České republiky, žádáme rovněž o zohlednění adekvátní 
úpravy Rámcové smlouvy odpovídající doplnění zadávacích podmínek. Dále žádáme o 
upřesnění následujících skutečností: 

a. Zda náklady na takové pracovní cesty do Bruselu, zajištění jednání a konání 
auditních misí v České republice, apod. jsou součástí nabídkové ceny, anebo bude 
uchazeč takové související náklady účtovat zvlášť?  

b. Jaké konkrétní náklady je pak uchazeč oprávněn vyúčtovat – jedná se zejména o 
náklady na dopravu, ubytování, stravu, apod.?  

c. Kolik takových pracovních cest nebo jednání a auditních misí v České republice 
apod. se v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky předpokládá? 

 
Odpověď 
Zadavatel upřesňuje, že součástí plnění předmětu veřejné zakázky je i účast na jednáních 
s odpovědnými útvary EK v záležitostech týkajících se předmětu veřejné zakázky v případě, 
že bude k této pracovní cestě poskytovatel vyzván. Poskytovateli bude umožněno v případě 
zahraničních pracovní cest si účtovat náklady spojené s dopravou, ubytováním a stravným. 
Objednatel předpokládá jednu až dvě zahraniční pracovní cesty za rok.  
 
Dotaz č. 4 
Zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci v bodu 7. požadavky na uvedení nabídkové ceny 
v nabídce uchazeče s tím, že požaduje uvést nabídkovou cenu za člověkoden v Kč bez DPH 
v členění na jednotlivé zadavatelem požadované pozice. Z informací uvedených v zadávací 
dokumentaci nevyplývá, co se rozumí pojmem „člověkoden“, zejména pokud jde o rozsah 
pracovních hodin. Žádáme tedy o jednoznačné vymezení pojmu „člověkoden“. 
 
Odpověď 
Pojem člověkoden dle zadavatele znamená čas odpovídající práci jedné osoby po dobu 
jednoho pracovního dne. Pracovní den (člověkoden) odpovídá osmi pracovním hodinám.   
 
Dotaz č. 5 
Zadavatel stanovil v Zadávací dokumentaci v bodu 7. požadavky na uvedení nabídkové ceny 
v nabídce uchazeče s tím, že zde uvádí předpokládaný rozsah prací v objemu 1500 
člověkodnů za jeden finanční rok a v návaznosti na to zadavatel vypočte výši nabídkové ceny 
dle dále stanoveného vzorce na základě uchazečem nabídnutých jednotkových cen. Zahrnuje 
tento rozsah 1500 člověkodnů za jeden finanční rok  
i provedení akreditačního auditu, tj. plnění předmětu veřejné zakázky dle bodu 1. písm. A/ 
Zadávací dokumentace? 
 
 
 



Odpověď 
Zadavatel zahrnuje do předpokládaného rozsahu prací v objemu 1500 člověkodnů za jeden 
finanční rok i provedení akreditace.   
 
Dotaz č. 6 
Zadavatel stanovil v Zadávací dokumentaci v bodu 7. požadavky na uvedení nabídkové ceny 
v nabídce uchazeče s tím, že požaduje uvést nabídkovou cenu za člověkoden v Kč bez DPH 
v členění na jednotlivé zadavatelem požadované pozice. Nabídkovou cenou se rozumí 
nabídková cena vypočítaná dle zadavatelem stanovené struktury a objemů plnění jednotlivých 
osob – členů auditního týmu za jeden finanční rok. Zadavatel stanovil pro pozici „auditor“ 
rozsah 1310 člověkodnů za finanční rok, přičemž finančním rokem se rozumí období od 16. 
10. roku předcházejícího do 15. 10. daného roku – jedná se tedy o období ve stejné délce jako 
kalendářní rok. Rok 2014 má 252 pracovních dnů, rok 2015 pak 251 pracovních dnů. Aby 
mohl být pokryt rozsah 1310 člověkodnů pro pozici „auditor“, je tedy nezbytné, aby tato 
pozice byla pokryta více než 5-ti členy auditního týmu na pozici „auditor“. Zadavatel však 
v bodu 13. Zadávací dokumentace, písm. B. odst. 2 stanoví, že na pozici „auditor“ požaduje 
minimálně pouze 4 osoby. Takto nastavený minimální požadavek zadavatele neodpovídá jím 
předpokládanému rozsahu prací a je pro plnění zakázky nedostačující. Žádáme tak o uvedení 
do souladu požadavků na technické kvalifikační předpoklady s předpokládaným rozsahem 
prací stanoveným zadavatelem s přihlédnutím ke skutečnosti, že s ohledem na charakter a 
rozsah předmětu plnění zakázky lze předpokládat spíše překročení tohoto předpokladu než 
nedočerpání. Nadto zadavatel v Odůvodnění veřejné zakázky dle ustanovení § 156 zákona č. 
137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“) uvádí, že 
„auditní tým se předpokládá minimálně 10-ti členný“, avšak současně jako minimální úroveň 
technického kvalifikačního předpokladu seznam techniků či technických útvarů uvádí 
požadavek na pouze 6-ti členný tým. 
 
Odpověď 
Zadavatel předpokládá s ohledem na zkušenosti z programového období 2007 – 2013 a 
znalosti legislativy EU a návrhů Pokynů pro práci certifikačních subjektů, že auditní tým bude 
minimálně 10-ti členný. Auditní tým nicméně může být vícečlenný, přičemž se předpokládá, 
že ne všichni členové auditního týmu budou ze 100 % pracovat na plnění vyplývajícím z této 
veřejné zakázky. Pro účely hodnocení nabídek uchazečů stanovil zadavatel technické 
kvalifikační předpoklady pouze pro jednoho manažera auditu, čtyři auditory a jednoho 
auditora ICT. Plnění veřejné zakázky jinými osobami, než prostřednictvím těch, kterými se 
prokazovaly kvalifikační předpoklady, bude zadavatelem akceptováno v případě, že vítězný 
uchazeč prokáže, že tyto osoby splňují kvalifikace požadovanou v zadávací dokumentaci. 
 
Dotaz č. 7 
V návaznosti na výše specifikovaný dotaz č. 6 požadujeme upřesnění, zda předpokládaný 
rozsah 1500 člověkodní se vztahuje výhradně k období finančního roku, tj. od 16. 10. 
předchozího roku do 15. 10. příslušného roku, anebo se jedná o období skutečného provádění 
až do okamžiku předání auditní zprávy – tj. až do ledna roku následujícího, tj. např. za 
finanční rok by se jednalo o provádění auditu v období od 16. 10. 2014 do ledna 2016 
případně až do data schválení účetní závěrky Evropskou komisí tj. do dubna 2016 ?  
 
 
 
 



Odpověď 
Předpokládaný rozsah 1500 člověkodnů se vztahuje k období skutečného provádění práci 
souvisejících s provedením certifikace a na začátku plnění takové akreditace, tj. až do doby 
předání příslušného plnění. 
 
Dotaz č. 8 
Zadavatel stanovil v bodu 7. Zadávací dokumentace, že se nabídkovou cenou rozumí cena 
v Kč bez DPH získaná výpočtem dle zadavatelem specifikovaného vzorce  
– tj. cena za plnění celého auditního týmu za jeden rok v předpokládaném rozsahu 1500 
člověkodnů za tento jeden rok. Ze zadávacích podmínek nevyplývá jednoznačně, zda je 
nabídková cena překročitelná či nikoliv – a to v případě, že při plnění předmětu zakázky 
dojde k překročení zadavatelem stanoveného předpokladu 1500 člověkodnů, resp. dojde 
k překročení dílčího rozsahu předpokládaného zadavatelem pro jednotlivou pozici v týmu. 
Žádáme tedy o jednoznačnou specifikaci, zda je nabídková cena (kterou zadavatel stanovil 
jako cenu za plnění celého auditního týmu za jeden rok v předpokládaném rozsahu 1500 
člověkodnů za tento jeden rok, tj. nestanovil ji jako jednotkovou cenu za jednotlivé pozice 
v auditním týmu) cenou překročitelnou při překročení rozsahu 1500 člověkodnů v příslušném 
roce plnění předmětu zakázky. 
 
Odpověď 
Rozsah prací 1500 člověkodnů byl zadavatelem stanoven zejména pro účely objektivního 
hodnocení a porovnání nabídek ze strany uchazečů. Rozsah prací za jednotlivý finanční rok 
bude vždy stanoven dílčí smlouvou uzavíranou mezi objednatele a poskytovatelem na základě 
výzvy objednavatele k podání nabídky a návrhu dílčí smlouvy předloženým poskytovatelem 
viz. část II. rámcové smlouvy. Návrh dílčí smlouvy bude vždy obsahovat objem prací 
odpovídající předmětu plnění vymezenému ve výzvě objednavatele, a to za jednotlivé pozice, 
vyjádřený v počtu člověkodnů na naceněný dle rámcové smlouvy. Tato nabídková cena na 
dílčí plnění bude nepřekročitelná. Současně bude nepřekročitelná maximální částka stanovená 
rámcovou smlouvou.  
 
Dotaz č. 9 
Zadavatel v bodu 14. Zadávací dokumentace stanoví jiné požadavky na plnění veřejné 
zakázky, kde je v třetím odstavci ve vztahu k asistentům auditora uvedeno následující: 
„Zadavatel však upozorňuje, že po vítězném uchazeči bude požadovat zajištění realizace 
tohoto druhu plnění osobami s dosaženým vysokoškolským vzděláním, nejméně bakalářského 
typu.“ Z tohoto ustanovení Zadávací dokumentace a z jeho zařazení mimo požadavky na 
kvalifikaci není jednoznačně jasné, co se tím rozumí, když obsahem takové ustanovení 
naplňuje nepochybně vymezení požadavku zadavatele na minimální úroveň technického 
kvalifikačního předpokladů spočívajícího v předložení seznamu techniků či technických 
útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, avšak takto označeno ani zařazeno 
v Zadávací dokumentaci není. ‚A současně toto není, jak vyplývá z návrhu Rámcové smlouvy 
o poradenské a auditorské činnosti, smluvní podmínkou, když pouze v čl. 2.5.3. se sjednává, 
že se poskytovatel zavazuje zajistit poskytování Služeb osobami, prostřednictvím nichž byly 
prokazovány kvalifikační předpoklady. Žádáme tedy o jednoznačné vymezení výše 
popsaného požadavku bodu 14. třetího odstavce Zadávací dokumentace jako kvalifikačního 
předpokladu a tomu adekvátní zařazení do systému Zadávací dokumentace anebo o zrušení 
tohoto ustanovení a jeho úplného vypuštění ze Zadávací dokumentace. 
 
 
 



Odpověď 
Požadavek na zajištění plnění typu „asistent auditora“ osobami s vysokoškolským vzděláním 
zadavatel nepovažuje za kvalifikační předpoklad a ani nepožaduje v této souvislosti 
prokazování splnění kvalifikace. Jedná se o smluvní podmínku, která by byla následně 
promítnuta v dílčích smlouvách. Zadavatel za účelem odstranění pochybností upravuje znění 
článku 2.5.3. Rámcové smlouvy. 
 
Dotaz č. 10 
Zadavatel stanovil jako součást zadávacích podmínek Přílohu č. 1 – návrh Rámcové smlouvy 
o poradenské a auditní činnosti, kde je v čl. II. upraven postup pro uzavírání Dílčích smluv na 
základě této Rámcové smlouvy. Zadavatel vypracoval a stanovil v souladu s ustanovením čl. 
LXXV části šedesáté čtvrté zákona č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v 
souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, návrh Rámcové smlouvy o poradenské 
a auditorské činnosti tak, že se tato Rámcová smlouvy řídí dosavadními předpisy (s ohledem 
na skutečnost, že zadávací řízení bylo zahájeno před dnem nabytí účinnosti zákona č. 
89/2012, občanský zákoník). Současně zadavatel stanoví v čl. 2.1.1, že budou Dílčí smlouvy 
uzavírány výhradně v souladu s podmínkami této Rámcové smlouvy. Dále však v bodu 2.3.2 
Rámcové smlouvy stanoví povinnost postupovat při odstoupení od Dílčí smlouvy dle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Přestože zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, ve výše uvedeném 
přechodném ustanovení umožňuje zadavateli určit v zadávacích podmínkách povinnost řídit 
se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nelze takto současně naplnit soulad Dílčích 
smluv se smlouvou Rámcovou, jak je požadováno v ustanovení 2.1.1. Ustanovení Dílčích 
smluv je nezbytné považovat za soukromá práva a povinnosti ze smlouvy uzavřené na základě 
příslušného zadávacího řízení,  
a nelze dle našeho názoru pro Dílčí smlouvy volit odlišnou právní úpravu od úpravy Rámcové 
smlouvy. Žádáme o uvedení příslušných ustanovení Rámcové smlouvy (zejména čl. 2.3.2) do 
souladu s právní úpravou určenou zadavatelem v úvodních ustanoveních Rámcové smlouvy 
dle čl. LXXV části šedesáté čtvrté zákona č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v 
souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva. 
 
Odpověď 
Zadavatel nesouhlasí s názorem dodavatele, že obsah bodu 2.3.2 Rámcové smlouvy 
znemožňuje splnění podmínky souladu mezi Rámcovou smlouvou a dílčími smlouvami. 
Zadavatel výslovně počítá s tím, že dílčí smlouvy již budou uzavírány v režimu NOZ, a proto 
jsou ustanovení Rámcové smlouvy, která stanoví obsah budoucích dílčích smluv, 
koncipována již dle nové právní úpravy. Zadavatel takto postupuje za účelem rozptýlení 
pochybností ohledně budoucího výkladu zákona č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, v kombinaci s § 3028 odst. 3 
NOZ. V současné době je totiž s ohledem na absenci judikatury obtížné s jistotou stanovit, 
jakým režimem by se dílčí smlouvy měly řídit přímo ze zákona. Pro případ, že by se právní 
výklad ustálil ve smyslu, že dílčí smlouvy představují práva a povinnosti vzniklá na základě 
právních poměrů (rámcové smlouvy) ve smyslu ustanovení § 3028 odst. 3 NOZ, se zadavatel 
rozhodnul dle druhé věty tohoto ustanovení NOZ využít při uzavírání dílčích smluv 
zákonného práva smluvních stran ujednat si, že tato práva a povinnosti se budou řídit NOZ. 
 
Dotaz č. 11 
Zadavatel stanovil v Příloze č. 1 návrhu Rámcové smlouvy o poradenské a auditní činnosti 
v čl. 2.5.7, že „vlastníkem předmětu plnění do okamžiku jeho předání je Poskytovatel, který 
také nese nebezpečí škody na předmětu plnění do okamžiku jeho předání“. Co se rozumí 



takovým „předmětem plnění“, který má být Objednateli předán, když Rámcová smlouva a 
rovněž zejména Zadávací dokumentace v příslušném bodu 1. nespecifikuje výstupy 
požadované po Poskytovateli (s výjimkou stručného obecného požadavku na „výrok auditora“ 
ve vztahu k části plnění spočívajícím v provedení akreditace), jejich četnost a zejména 
termíny?  
 
Odpověď 
Za předmět plnění jsou považovány požadavky EK stanovené pro účely provedení akreditace 
a certifikace účtů platební agentury. Předmět plnění bude vždy stanovován objednatelem ve 
výzvě k podání nabídky při uzavírání dílčích smluv popř. v průběhu plnění, pokud dojde ke 
změně požadavků na tato plnění ze strany orgánů EU.  
 
Dotaz č. 12 
Zadavatel stanovil v Příloze č. 1 návrhu Rámcové smlouvy o poradenské a auditní činnosti 
v čl. 2.6.6 platební podmínku spočívající v právu fakturovat, které „vzniká Poskytovateli po 
převzetí řádně a včas realizovaného plnění a písemné akceptaci vyúčtování ze strany 
Objednatele“. Z takového ustanovení a rovněž z ostatních ustanovení Rámcové smlouvy 
nevyplývá, kdy je Poskytovatel oprávněn fakturovat  
– tj. co se rozumí převzetím řádně a včas realizovaného plnění a písemné akceptaci ze strany 
objednatele? Předpokládá se fakturace měsíčně na základě předkládání měsíčních výkazů 
skutečně odvedené práce dle ustanovení 2.5.5? Anebo se za převzetí řádně a včas 
realizovaného plnění považuje splnění jednotlivých Dílčích smluv? Dílčí smlouvy pak budou 
uzavírány na jak dlouhé období?  
Odpověď 
Zadavatel předpokládá uzavírání jednoletých dílčích smluv a s tím související fakturaci 1 x za 
rok. Současně zadavatel za převzetí řádně a včas realizovaného plnění považuje splnění 
jednotlivých dílčích smluv. Splněním dílčí smlouvy bude např. v případě provádění 
certifikace odevzdání zprávy auditora, osvědčení a dalších dokumentů požadovaných 
legislativou EU a Pokyny pro práci certifikačních subjektů objednateli a jeho písemné 
akceptaci vyúčtování. 
 
Dotaz č. 13 
Zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky v bodu 1. Zadávací dokumentace písm. B/ 
certifikace účtů platební agentury zejména odkazem na požadavky legislativy EU  
a mezinárodně uznávané auditorské standardy, a dále zejména na prováděcí akty Evropské 
komise a platné pokyny (Guidelines) pro práci Certifikačních subjektů vydané Evropskou 
komisí. Z platných pokynů i návrhů legislativy pro příští období však uchazeči nevyplývá 
jednoznačně, jakým způsobem bude požadováno a umožněno provedení kontrol na místě ze 
strany certifikačního subjektu ve specifickém případě, kdy kontrola na místě je u některých 
opatření ze zákona vykonávána a za její provedení odpovídá výhradně Generální ředitelství 
cel, a současně není v případě takové kontroly možné provést opakovanou kontrolu, když tato 
může být realizována pouze v konkrétním okamžiku např. vývozu, tj. pouze současně 
s pracovníky Generálního ředitelství cel.  
 
Odpověď 
V případě kontrol, které provádějí delegované orgány pro platební agenturu ze zákona, není 
certifikační subjekt povinen provádět opakované kontroly těchto subjektů. 
 
 
 



14. Dodatečná informace zadavatele bez žádosti dodavatele  
Zadavatel provedl úpravy rámcové smlouvy, jejíž znění  (změny  vyznačené červeně) uvádí 
níže.  Změny nejsou zásadního charakteru a nemají vliv na okruh případných zájemců,  proto 
zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 27.2.2014 ve smyslu § 40 odst. 3 zákona. 
 

 

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PORADENSKÉ A AUDITORSKÉ ČINNOSTI 

 

uzavřená podle ustanovení §269 odst. 2 a za přiměřeného použití §591 a násl. zákona č. 
513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 11 zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Smlouva“) 

 

mezi těmito Smluvními stranami 

 

1.  
 

se sídlem:  

zapsanou v obchodním rejstříku  

jejímž jménem jedná:   jednatel 

IČO:  

DIČ:  

 

(dále jen „Poskytovatel“) 

 

2. Česká republika – Ministerstvo financí 
 

se sídlem: Letenská 15, Praha 1, PSČ 118 10  

jejímž jménem jedná:  Ing. Andrej Babiš, ministr financí České republiky 

IČO: 00006947 



DIČ: CZ00006947 

(dále jen „Objednatel“) 

 

 

(dále jen Poskytovatel a Objednatel společně jako "Smluvní strany" nebo každý z nich 
samostatně jen "Smluvní strana"). 

 

I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Předmětem této Smlouvy je vymezení podmínek, za kterých budou mezi Poskytovatelem 
a Objednatelem uzavírány dílčí smlouvy (dále jen „Dílčí smlouvy“), jejichž obsahem budou 
konkretizovaná plnění, která jsou předmětem veřejné zakázky „Auditní služby – akreditace a 
certifikace platební agentury 2014 – 2020“ vedené pod evidenčním číslem … dle příslušných 
předpisů EU (dále jen „Služby“). 

1.2 V souladu s předmětem výše uvedené veřejné zakázky budou Služby poskytované na 
základě Dílčích smluv v souladu s touto Smlouvou zahrnovat následující činnosti: 

 

Akreditace platební agentury pro finanční roky 2014 – 2020 

Provedení nezávislého auditu platební agentury určené pro provádění opatření společné 
zemědělské politiky (dále jen „SZP“) financovaných z Evropského zemědělského 
záručního fondu (dále jen „EZZF“) a z Evropského fondu pro rozvoj venkova (dále jen 
„EZFRV“) (dále jen „platební agentury“), na základě jehož výsledků Objednatel rozhodne 
v souladu se zněním článku 7 návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o 
financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky o potvrzení stávající 
akreditace k provádění opatření SZP financovaných z EZZF a EZFRV. 

 

Certifikace účtů platební agentury akreditované k provádění opatření SZP financovaných 
z EZZF a EZFRV pro finanční roky 2014 - 2020 

       Poskytnutí výroku vypracovaného v souladu s mezinárodně uznávanými auditorskými 
standardy ohledně úplnosti, přesnosti a věcné správnosti roční účetní závěrky platební 
agentury, řádného fungování jejího vnitřního kontrolního systému a legality a správnosti 
výdajů, o jejichž proplacení byla požádána Evropská komise.  

 

 

II. DÍLČÍ SMLOUVY 

 

2.1 Uzavírání Dílčích smluv 

2.1.1 Dílčí smlouvy budou uzavírány výhradně v souladu s podmínkami této Smlouvy. 



2.1.2 Dílčí smlouvy jsou jednotlivými veřejnými zakázkami zadávanými na základě této 
Smlouvy ve smyslu § 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“). 
Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem uvedeným v § 92 odst. 1 písm. b) ZVZ, tj. na 
základě písemné výzvy Objednatele k podání nabídky. 

 

2.2 Podání nabídky  

2.2.1 Nejdéle do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Objednatele k podání 
nabídky ve smyslu § 92 odst. 1 písm. b) ZVZ je Poskytovatel povinen předložit Objednateli 
návrh Dílčí smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Poskytovatele.  

 

2.2.2 Součástí návrhu Dílčí smlouvy bude objem prací odpovídající předmětu dílčího plnění 
vymezenému ve výzvě Objednatele, a to za jednotlivé pozice, vyjádřený v počtu člověkodnů a 
naceněný dle čl. III této Smlouvy.  

 

2.3 Doba trvání a zánik Dílčích smluv 

2.3.1 Jednotlivé Dílčí smlouvy zanikají řádným a včasným splněním nebo z důvodů níže 
uvedených. 

 

2.3.2 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Dílčí smlouvy z důvodů uvedených 
v zákoně a dále z důvodu podstatného porušení Dílčí smlouvy ve smyslu ustanovení § 2002 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), pokud podstatné 
porušení Dílčí smlouvy, které je důvodem pro odstoupení od Dílčí smlouvy, nebylo 
způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku.  

2.3.3 Za podstatné porušení Dílčí smlouvy ze strany Objednatele se považuje neplnění 
závazků spočívajících zejména v neuhrazení dlužné částky po dobu 60 dnů po splatnosti 
daňového dokladu (faktury). 

2.3.4 Za podstatné porušení Dílčí smlouvy ze strany Poskytovatele se považuje neplnění 
závazků spočívajících zejména v nedodržení termínu plnění stanoveného v Dílčí smlouvě 
delší než 14 dnů či v opakovaném prodlení s plněním povinnosti z Dílčí smlouvy v průběhu 1 
měsíce nebo realizace předmětu Dílčí smlouvy v rozporu s ustanoveními Dílčí smlouvy či 
právních předpisů. 

2.3.5 Objednatel je oprávněn odstoupit i od jednotlivých částí plnění. 

2.3.6 Odstoupení od Dílčí smlouvy nabude účinnosti dnem doručení písemného oznámení o 
odstoupení druhé Smluvní straně. 

2.3.7 V případě odstoupení od Dílčí smlouvy z výše uvedených důvodů má Objednatel v 
každém případě nárok na náhradu prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti s 
náhradním řešením, zejména nákladů, které mohou vzniknout v souvislosti s pověřením 
jiného dodavatele služeb, jež jsou předmětem Dílčí smlouvy. 



2.3.8  Dílčí smlouvy lze ukončit oboustrannou dohodou smluvních stran. 

 

2.4 Místo plnění 

Místem plnění předmětu Dílčí smlouvy bude území České republiky. 

 

2.5 Způsob provedení Služeb a záruky 

2.5.1 Objednatel je povinen poskytovat Poskytovateli v přiměřené lhůtě veškerou součinnost, 
zejména správné a úplné informace a materiály nebo jiná potřebná plnění přiměřeně 
požadovaná pro plnění závazků Poskytovatele dle Dílčí smlouvy. Shledá-li Objednatel, že 
určité informace jím poskytnuté jsou nepravdivé nebo zavádějící, neprodleně o této 
skutečnosti uvědomí Poskytovatele. 

2.5.2 Objednatel zajistí Poskytovateli přístup do informačního systému Platební agentury 
(dále jen „IS“) za účelem prohlížení a testování systému. Poskytovatel není oprávněn v IS 
provádět jakékoliv úpravy a Objednatel nebo Platební agentura jsou oprávněni vytvořit v IS 
překážky bránící v provádění úprav ze strany Poskytovatele. Dále je Objednatel povinen 
zajistit Poskytovateli přístup do prostor Platební agentury a prohlídku majetku Platební 
agentury včetně jejích regionálních pracovišť, a to jak majetku hmotného, tak nehmotného. 

2.5.3 Poskytovatel se zavazuje zajistit poskytování Služeb dostatečným počtem 
kvalifikovaných a specializovaných osob (specialistů) tak, aby plnění předmětu veřejné 
zakázky bylo provedeno v dohodnuté lhůtě, přičemž Poskytovatel je povinen zajistit, aby bylo 
plnění veřejné zakázky (s výjimkou pozice „asistent auditora“) realizováno osobami, 
prostřednictvím nichž byly prokazovány kvalifikační předpoklady. Plnění jinými osobami 
bude Objednatel akceptovat pouze v případě, že Poskytovatel prokáže, že tyto osoby splňují 
kvalifikaci požadovanou v příslušné zadávací dokumentaci. Plnění odpovídající pozici 
„asistent auditora“ je Poskytovatel povinen realizovat osobami s dosaženým vysokoškolským 
vzděláním, nejméně bakalářského typu.  

2.5.4 Pokud bude Poskytovatel plnit veřejnou zakázku prostřednictvím subdodavatele (činnost 
auditora ICT a asistenta auditora), uvede Poskytovatel v návrhu Dílčí smlouvy  (resp. nabídky 
ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. b) ZVZ) identifikační údaje subdodavatele a doloží 
smlouvu uzavřenou se subdodavatelem ohledně příslušného plnění. Tato smlouva 
se subdodavatelem bude obsahovat přesné vymezení činností, které bude v souladu s 
podmínkami Dílčí smlouvy subdodavatel vykonávat. 

2.5.5 Poskytovatel je povinen v případě plnění Dílčí smlouvy poskytovat Objednateli měsíční 
výkazy skutečně odvedené práce (timesheety) jednotlivých členů auditního týmu se stručným 
popisem odvedených prácí, a to vždy do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.  

2.5.6 Poskytovatel má povinnost bezodkladně na vyzvání informovat Objednatele o aktuálním 
stavu prací v rámci plnění předmětu veřejné zakázky.  

2.5.7 Vlastníkem předmětu plnění do okamžiku jeho předání je Poskytovatel, který také nese 
nebezpečí škody na předmětu plnění do okamžiku jeho předání.  



2.5.8 Veškeré výstupy plnění Poskytovatele dle Dílčí smlouvy včetně pracovní komunikace 
mezi Poskytovatelem a Objednatelem budou vedeny v českém jazyce. Tyto výstupy budou 
vždy následně verifikovány předáním listinné podoby, opatřené vlastnoručním podpisem 
manažera auditu, jenž splňuje požadavky stanovené v čl. 2.5.3, a to bez zbytečného prodlení. 
Jakékoliv výstupy plnění Poskytovatele dle Dílčí smlouvy, s výjimkou listinné podoby 
takovéhoto výstupu opatřené vlastnoručním podpisem manažera auditu, se považují za 
předběžné.  

2.5.9 Poskytovatel se mimo jiné zavazuje v rámci poskytování součinnosti Objednateli: 

a) oznámit Objednateli všechny změny a skutečnosti, které mají vliv na plnění Služeb, 
které jsou předmětem Dílčí smlouvy; 

b) vést přehledně dokumentaci související s plněním Dílčí smlouvy. 

2.5.10 Poskytovatel je povinen archivovat výstupy z fakturovaných činností v nezměněné 
podobě. Jedná se mimo jiné o archivaci:  

a) veškeré dokumentace související s vykonanou auditní činností, a to po dobu 5 let od 
ukončení této Smlouvy; tuto dokumentaci je Poskytovatel na vyžádání povinen 
Objednateli poskytnout; 

b) dokumentace související s Dílčí smlouvou a veškerých účetních dokladů 
souvisejících s plněním Dílčí smlouvy v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

2.5.11 Poskytovatel se zavazuje, že zabezpečí vyloučení podjatosti a střetu zájmů u členů 
auditního týmu. 

2.5.12 Poskytovatel se zavazuje poskytnout plnění dle Dílčí smlouvy v kvalitě minimálně 
odpovídající právním předpisům, mezinárodním standardům auditorské činnosti a 
požadavkům Evropské komise pro práci certifikačních subjektů, jež byly Objednatelem 
Poskytovateli včas sděleny. 

2.5.13 Poskytovatel se zavazuje umožnit na výzvu Objednatele účast Objednatele na 
kontrolách prováděných Poskytovatelem. 

2.5.14 Poskytovatel se zavazuje nepřevést na třetí stranu práva a povinnosti vyplývající 
z Dílčí smlouvy bez souhlasu Objednatele. 

2.5.15 Poskytovatel prohlašuje, že předmět Dílčí smlouvy nebude zatížen právy třetích osob. 
V opačném případě bude Poskytovatel plně zodpovědný za následky porušení těchto práv. 

2.5.16 Poskytovatel je povinen na základě požadavku Objednatele zajistit účast svého 
zástupce na jednáních s odpovědnými orgány Evropské komise. Bude-li se jednání konat 
mimo území ČR, pak je Poskytovatel oprávněn požadovat po Objednateli proplacení účelně 
vynaložených cestovních nákladů, a to v rozsahu ubytování, jízdného a stravného (dále jen 
„cestovní náklady“). Toto právo však Poskytovateli vznikne pouze za předpokladu, že 
cestovní náklady (včetně jejich výše) budou ze strany Objednatele předem odsouhlaseny.  

 

2.6. Platební podmínky 



2.6.1 Platba bude Objednatelem realizována bezhotovostně na základě předložené faktury 
Poskytovatele splňující náležitosti podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 
pozdějších předpisů, a náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 435 občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na účet číslo……………………………...  .  

2.6.2 Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu – faktury je ve lhůtě 21 kalendářních 
dnů od data jejího doručení Objednateli s tím, že souhrnná výše fakturovaných částek nesmí 
překročit cenu dohodnutou v Dílčí smlouvě. 

2.6.3 Překročení smluvené ceny podle Dílčí smlouvy se nepřipouští, cena obsahuje veškeré 
náklady uchazeče nutné k realizaci předmětu Dílčích smluv. 

2.6.4 Cenu je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace zakázky ke 
změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této 
změně. V tom případě jsou Smluvní strany povinny uzavřít písemný dodatek k Dílčí smlouvě. 

2.6.5 Vyúčtování bude prováděno podle skutečného plnění za jednotlivé pozice a následně 
v součtu za celý auditní tým. Vyúčtování za jednotlivé pozice bude vypočteno jako počet 
odpracovaných člověkodnů za daný typ pracovní pozice dle čl. 2.5.5 Dílčí smlouvy násobené 
sazbou za člověkoden podle čl. III této Smlouvy.   

2.6.6 Právo fakturovat vzniká Poskytovateli po převzetí řádně a včas realizovaného plnění a 
písemné akceptaci vyúčtování ze strany Objednatele. Objednatel je oprávněn do 10 
pracovních dnů od převzetí výsledků plnění uplatnit k výsledkům plnění případné 
připomínky. V takovém případě je Poskytovatel povinen tyto připomínky do 10 pracovních 
dnů od jejich doručení vypořádat a provést případné úpravy předaného výsledku plnění. 

2.6.7 Objednatel je dále oprávněn daňový doklad – fakturu Poskytovatele před uplynutím 
lhůty jeho splatnosti vrátit, aniž by došlo na straně Objednatele k prodlení s úhradou, 
obsahuje-li nesprávné údaje nebo nedostatečné náležitosti dle uvedených právních předpisů. 
Ode dne doručení nového, případně opraveného dokladu běží nová lhůta splatnosti v délce 21 
dní kalendářních dnů. 

2.6.8 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

2.6.9 Nebudou poskytována jakákoli zálohová plnění. 

 

2.7 Sankce – smluvní pokuta a úrok z prodlení 

2.7.1 Pokud dále není uvedeno jinak, v případě prodlení s řádným plněním Poskytovatele dle 
Dílčí smlouvy, činí smluvní pokuta ve prospěch Objednatele 10 000 Kč, a to za každý 
započatý den prodlení.  

2.7.2 V případě porušení povinností uložených Poskytovateli v článku 2.5.3 má Objednatel 
právo účtovat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každou jednotlivou osobu.  

2.7.3 Za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené v čl. 2.5.6 ze strany Poskytovatele 
má Objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. 

2.7.4 V případě porušení jakékoliv povinnosti uložené Poskytovateli v čl. 2.5.14, 2.9 a 2.10 ze 
strany Poskytovatele má Objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za 
každý jednotlivý případ porušení.  

2.7.5 Při nedodržení termínu splatnosti faktury Objednatele je Poskytovatel oprávněn 
požadovat úhradu úroku z prodlení. Výše úroku z prodlení se bude řídit nařízením vlády č. 



351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním 
pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby 
jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků 
právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů. 

2.7.6 Žádná ze Smluvních stran není zodpovědná za prodlení způsobené prodlením se 
splněním závazků druhé Smluvní strany. 

 

2.8 Náhrada škody 

2.8.1 Poskytovatel odpovídá za veškerou škodu způsobenou porušením ustanovení Dílčí 
smlouvy, opomenutím nebo zásadně nekvalitním prováděním smluvní činnosti, např. jejímž 
důsledkem by bylo neschválení účetní závěrky platební agentury ze strany Evropské komise, 
v plné výši. O náhradě škody platí obecná ustanovení občanského zákoníku, v platném znění. 

2.8.2 Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu škody se nepřipouští. 

2.8.3 Žádná ze Smluvních stran není zodpovědná za škodu způsobenou prodlením s plněním 
závazků druhé Smluvní strany.   

 

2.9 Ochrana informací 

2.9.1 Obě Smluvní strany se zavazují, že zachovají informace a zprávy, týkající se vlastní 
spolupráce a vnitřních záležitostí Smluvních stran a předmětu Dílčí smlouvy jako důvěrné. 

2.9.2 Smluvní strany budou považovat za důvěrné informace a) jako důvěrné označené, b) 
informace, u kterých se z povahy věci dá předpokládat, že se jedná o informace podléhající 
závazku mlčenlivosti nebo informace o Objednateli, které by mohly z povahy věci být 
považovány za důvěrné a které se dozvědí v souvislosti s plněním Dílčí smlouvy. Povinnost 
poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena. 

2.9.3 Smluvní strany se zavazují, že neuvolní třetí osobě informace druhé strany bez jejího 
souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení 
těchto informací. Závazek mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací zůstává v platnosti po 
dobu 5 let po ukončení platnosti Dílčí smlouvy. 

2.9.4 Poskytovatel je povinen zabezpečit veškeré podklady, mající charakter důvěrné 
informace poskytnuté mu Objednatelem, proti odcizení nebo jinému zneužití.  

2.9.5 Povinnost zachovávat mlčenlivost, o níž se hovoří v tomto článku, se nevztahuje na 
informace: 

a. které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením 
ustanovení tohoto článku ze strany Poskytovatele; 

b. které jsou Poskytovateli známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím 
těchto informací od Objednatele; 

c. které budou následně Poskytovateli sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí 
stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána; 



d. jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona. 

2.9.6 Poskytovatel je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinností 
mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je 
zavázán sám podle tohoto článku.  

2.9.7 Dílčí smlouva neobsahuje obchodní tajemství a Poskytovatel souhlasí s tím, aby 
originál podepsané Dílčí smlouvy Objednatel uveřejnil v elektronické podobě na svém 
profilu zadavatele a na svých webových stránkách a dále, že Objednatel je oprávněn 
uveřejňovat na svém profilu zadavatele a na svých webových stránkách i všechny ostatní 
informace v rozsahu podle ustanovení § 147a ZVZ, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

2.10 Duševní vlastnictví 

Veškeré duševní vlastnictví, které vznikne činností Poskytovatele při realizaci plnění podle 
Dílčí smlouvy je výhradním vlastnictvím Objednatele. Poskytovatel je povinen po ukončení 
Dílčí smlouvy předat veškeré takové dokumenty a údaje Objednateli. Poskytovatel si nemůže 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele ponechat kopie takových dokumentů a 
údajů a nesmí je použít pro účely, které nesouvisejí se zakázkou. 

 

III. CENA PLNĚNÍ 

3.1 Celková cena za plnění realizované Poskytovatelem na základě této Smlouvy bude rovna 
celkovému počtu jednotek plnění (člověkodnů) za jednotlivé pozice po vynásobení níže 
uvedenými cenami, a to v rozsahu poptávky Objednatele po dobu trvání této Smlouvy. 
Celková cena (včetně cestovních nákladů) však nesmí přesáhnout částku 90 mil. Kč bez DPH. 

Pozice Cena bez DPH  za 
poskytnuté služby v rozsahu 
1 člověkoden 

Cena včetně DPH za 
poskytnuté služby 
v rozsahu 1 člověkoden 

Manažer auditu ,- Kč ,- Kč

Auditor ICT ,- Kč ,- Kč

Auditor ,- Kč ,- Kč

Asistent auditora ,- Kč ,- Kč

3.2 Ceny dle bodu 1 tohoto článku zahrnují veškeré výdaje Poskytovatele nutné k plnění 
Smlouvy, resp. jednotlivých Dílčích smluv, včetně veškerých dalších nákladů spojených 
s plněním Smlouvy, resp. jednotlivých Dílčích smluv. 

 

IV. SANKCE – SMLUVNÍ POKUTA  



4.1 Pokud dále není uvedeno jinak, v případě prodlení s plněním povinnosti Poskytovatele dle 
čl. 2.2 této Smlouvy činí smluvní pokuta ve prospěch Objednatele 10 000 Kč, a to za každý 
započatý den prodlení.  

4.2  Žádná ze Smluvních stran není zodpovědná za prodlení způsobené prodlením se splněním 
závazků druhé Smluvní strany. 

 

V. NÁHRADA ŠKODY 

5.1 Poskytovatel odpovídá za veškerou škodu způsobenou porušením ustanovení této 
Smlouvy, včetně opomenutí. O náhradě škody platí obecná ustanovení zákona č. 513/1991 
Sb., obchodního zákoníku, v platném znění. 

5.2 Zaplacením smluvní pokuty dle čl. IV není dotčeno právo Smluvních stran na úhradu 
způsobené škody vzniklé v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy. 

5.3 Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu škody se nepřipouští. 

5.4 Žádná ze Smluvních stran není zodpovědná za škodu způsobenou prodlením s plněním 
závazků druhé Smluvní strany.   

 

VI. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A TERMÍN PLNĚNÍ 

6.1 Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to ode dne 
podpisu této Smlouvy oběma Smluvními stranami do 30. 6. 2021. Objednatel nevylučuje, že 
v průběhu platnosti této Smlouvy nebudou uzavírány jednotlivé Dílčí smlouvy z důvodu 
zajištění plnění povinností vyplývajících z legislativy EU interními kapacitami zadavatele. 

6.2 Termín dodání dílčích služeb dle čl. 1.2 této Smlouvy bude dohodnut mezi Objednatelem 
a Poskytovatelem v jednotlivých Dílčích smlouvách. 

 
VII. ZÁNIK SMLOUVY 

7.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy z důvodů uvedených v zákoně 
a dále z důvodu podstatného porušení této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 345 obchodního 
zákoníku, pokud podstatné porušení této Smlouvy, které je důvodem pro odstoupení od 
Smlouvy, nebylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení § 374 
obchodního zákoníku. 

7.2 Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Objednatele se považuje neplnění závazků 
spočívajících zejména v neuhrazení dlužné částky po dobu 60 dnů po splatnosti daňového 
dokladu (faktury) dle Dílčí smlouvy. 

7.3 Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Poskytovatele se považuje neplnění závazků 
spočívajících zejména v nedodržení termínu plnění delší než 14 dnů či v opakovaném 
prodlení s plněním povinnosti z Dílčí smlouvy v průběhu 1 měsíce nebo realizace 
předmětu Dílčí smlouvy v rozporu s ustanoveními Dílčí smlouvy a/nebo jiných závazných 
dokumentů či předpisů. 



7.4 Objednatel je oprávněn odstoupit i od jednotlivých částí plnění. 

7.5 Odstoupení od Smlouvy nabývá právní účinnosti dnem doručení písemného oznámení o 
odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. 

7.6 V případě odstoupení od Smlouvy z výše uvedených důvodů má Objednatel v každém 
případě nárok na náhradu prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním 
řešením, zejména nákladů, které mohou vzniknout v souvislosti s pověřením jiného 
dodavatele Služeb. 

 

 

VIII. ROZHODNÉ PRÁVO 

9.1 Vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou výslovně neupravené se budou řídit 
obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 
v platném znění a ZVZ, ve znění pozdějších předpisů. 

9.2 Jakékoliv eventuální sporné otázky a nedorozumění se Smluvní strany zavazují řešit 
nejprve smírným jednáním stran Smlouvy. 

9.3 Pro rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazkových vztahů založených touto 
Smlouvou, které nebyly překonány smírným jednáním Smluvních stran, budou místně a věcně 
příslušné soudy České republiky. 

 
IX. KONTAKTNÍ OSOBY 

10.1 Smluvní strany se zavazují určit kontaktní osoby, jejichž úkolem bude zajistit řádné a 
účinné uplatňování práv a plnění povinností založených touto Smlouvou. 

10.2 Kontaktní osobou Objednatele je: 

 Ing. Michal Šuma 

 Odbor Národní fond Ministerstva financí 

 Michal.Suma@mfcr.cz 

 tel. č. : 257 043 029 

 

10.3 Kontaktní osobou Poskytovatele je: 

 

 

 
 

X. UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY A SEZNAM SUBDODAVATELŮ 

11.1 Tato Smlouva neobsahuje obchodní tajemství a Poskytovatel souhlasí s tím, aby originál 
podepsané smlouvy Objednatel uveřejnil v elektronické podobě na svém profilu zadavatele a 

mailto:Michal.Suma@mfcr.cz�


na svých webových stránkách a dále, že Objednatel je oprávněn uveřejňovat na svém profilu 
zadavatele a na svých webových stránkách i všechny ostatní informace v rozsahu podle 
ustanovení § 147a ZVZ, ve znění pozdějších předpisů. 

11.2 Poskytovatel se zavazuje předložit Objednateli v souladu s § 147a odst. 4 a odst. 5 ZVZ, 
ve znění pozdějších předpisů, seznam subdodavatelů, kteří se podíleli na plnění veřejné 
zakázky, a to vždy do 28. února následujícího kalendářního roku. 

 
XI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

12.1 Tuto Smlouvu lze měnit anebo doplňovat pouze písemnými dodatky takto označovanými 
a číslovanými vzestupnou řadou po dohodě obou Smluvních stran a podepsanými 
oprávněnými zástupci Smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná. 

12.2 Tato Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po 
podpisu obdrží Objednatel dvě vyhotovení Smlouvy a Poskytovatel tři vyhotovení Smlouvy. 

 

V Praze, dne         2014 V Praze, dne         2014 

 

 

………………………… ………………….……… 

 

Ing.  Andrej Babiš  

ministr financí České republiky  

 

Česká republika – Ministerstvo financí  
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