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V

Číslo smlouvy MF

3302/083/2014
Toto číslo uvádějte při fakturaci

Smlouva o poradenské č innosti

Grant Thornton Advisory s. r. o.
se sídlem Žatecká 55/14, PSČ 110 00, Praha 1 - Josefov
zapsaná do obchodního rejst říku vedeného M ěstským soudem v Praze, oddíl C, vložka
86927
zastoupená Ing. Davidem Pirnerem, MBA, jednatelem
IČ : 265 13 960
DIČ : CZ26513960
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s.
Č . účtu: 4200176041/6800
(dále jen "Poradce")

a

Česká republika - Ministerstvo financí
se sídlem Letenská 15, 118 10 Praha 1
jednající : Ing. Stanislavem Sankotem, ředitelem odboru 33
16: 00006947
DIČ : CZ00006947
(dále jen „Klient`)

Poradce a Klient (dále společně jen "smluvní strany") uzavírají tuto Smlouvu o poradenské
č innosti (dále jen "Smlouva") ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2. zákona č . 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen "Občanský zákoník").

č l. I.
Předmět Smlouvy
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Poradce se zavazuje, za podmínek stanovených touto Smlouvou, zajistit pro Klienta
poradenskou č innost v oblastech specifikovaných dále v čl. II. této Smlouvy.

2. Klient se zavazuje zaplatit Poradci za poradenskou č innost, poskytnutou dle této
Smlouvy, odměnu stanovenou dále v čl. IV. této Smlouvy a poskytovat Poradci
veškerou součinnost potřebnou pro výkon poradenské činnosti.

č l. II.
Poskytované poradenské služby

1. Poradce se zavazuje poskytovat, dle této Smlouvy, Klientovi poradenskou činnost
v oblasti Posouzení vhodného postupu pro realizaci jednotného ekonomického
systému ve státní správě (dále také „JES"), a to v následujícím rozsahu:
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(a) Definice high-level business architektury Jednotného ekonomického informa čního
systému (JEKIS), zanrnující definici základních modul ů a okruhů funkcionalit,

(b) Definice očekávaných cíl ů a přínosů realizace JEKIS,
(c) P řehled současných ekonomických systém ů jednotlivých ministerstev ČR vč .

kvalifikovaného odhadu ceny po řízení (počet uživatelů systému na jednotlivých
kapitolách),

(d) Návrh postupu p ři realizaci JEKIS (tj. konkrétních kroků a milníků vedoucích k
realizaci vč. kvalifikovaného odhadu ceny za licence, implementaci a provoz
systému).

2. Poradenská činnost včetně zpracování výstupů bude poskytována po dobu 6 týdn ů ode
dne podpisu smlouvy ob ěma smluvním stranami. Poradce se zavazuje, že nejpozd ěji
do 6 týdnů ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami p ředá Klientovi výstup
ve formě analýzy k Posouzení vhodného postupu pro realizaci JES. V této souvislosti
Poradce bere na vědomí, že do lhůty podle tohoto odstavce se započítává doba
stanovená pro akceptaci ( čl. Ill. odst. 9 smlouvy). Výstup ve form ě analýzy bude poté
p ředán v elektronické a tištěné formě (elektronicky na kompaktním disku v dokumentu
typu .rtf a .pdf č i v jiných běžně používaných formátech).

č l. III.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Poradce se zavazuje vykonávat poradenskou činnost dle této Smlouvy s veškerou
odbornou péčí, chránit jemu známé zájmy Klienta a informovat Klienta pr ůběžně
o plnění předmětu této Smlouvy.

2.

	

Klient je povinen zajistit a poskytovat Poradci veškerou pot řebnou součinnost a veškeré
informace a podklady pot řebné k plnění poradenské č innosti Poradce.

3.

	

Smluvní strany sjednaly, že budou vzájemně spolupracovat a aktivně p řistupovat
k řešení jednotlivých oblastí poradenských služeb poskytovaných dle této Smlouvy.

4.

	

Poradce je povinen vykonávat poradenskou činnost dle této Smlouvy po celou dobu
stanovenou v č l. II. odst. 2. této Smlouvy.

5.

	

Klient je povinen zaplatit Poradci odm ěnu v dohodnuté výši a termínech v souladu s č l.
IV. této Smlouvy.

6. Poradce poskytne poradenské služby ve formě dle požadavků Klienta, s tím, že
poskytnutí služeb podle čl. II odst. 2 této Smlouvy si smluvní strany vzájemn ě potvrdí
v akceptačním protokolu v písemné (a nikoliv jiné) form ě .

7. Každá ze smluvních stran určuje kontaktní osobu/osoby, které budou zabezpečovat
vzájemné předávání informací a spolupráci, p ředávání potřebných dokument ů ,
podklad ů a výsledků činnosti dle této Smlouvy. Dojde-li ke zm ěně v osobách
pověřených k výkonu komunikace dle tohoto odstavce, je kterákoli ze smluvních stran
oprávněna pouze písemným (a nikoliv jiným) oznámením, p ředaným prokazatelným
způsobem druhé smluvní stran ě , provést změnu či doplnění. Smluvní strany sjednaly,
že takové změny a doplnění nejsou považovány za změny této Smlouvy a nebudou
prováděny formou dodatku k této Smlouvě .

Kontaktní osobou na straně Poradce je:
Michal Beneš
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prokurista
Tel./Fax: 731 173 022
E-mail: michal.benes@cz.gt.com

Kontaktní osobou na straně Klienta je:
Radek Platzer
zástupce ředitele odboru 33 - Ř ízení a provoz ICT resortu
Tel.: 606 626 304
E-mail: radek.platzer@mfcr.cz

8.

	

Místem plnění je sídlo Klienta.

9. P řed předáním předmětu plnění bude Poradce prokazateln ě informovat oprávněného
zástupce Klienta uvedeného ve Smlouv ě o připravenosti k předání. Datum předání
musí být stanoveno po projednání se zástupcem Klienta tak, aby mezi doru čením
oznámení o dokončení a datem p ředání uplynulo nejméně pět (5) pracovních dní.

10. Předmět plrění lze považovat za řádně provedený pouze v p řípadě , že:
(a) nemá žádné nedostatky;
(b) má vlastnosti ujednané ve Smlouvě a vlastnosti, které Klient očekává s ohledem na

povahu p ředmětu plnění.

11. Klient se stává vlastníkem média ve smyslu čl. II odst. 2, na němž je p ředmět plnění,
dnem převzetí předmětu plnění od Poradce.

12. Klient je oprávn ěn užívat předmět plnění od data jeho p řevzetí, které bude potvrzeno
akceptačním protokolem, přičemž Poradce se zavazuje, že tento p ředmět plnění
nebude užívat žádná třetí osoba, ale pouze výhradn ě Klient. Nebezpečí škody na
předmětu plnění přechází na Klienta převzetím tohoto plnění.

č l. IV.
Odměna a náhrada náklad ů

1. Klient se zavazuje zaplatit Poradci za služby poskytované dle čl. II odst. 1 této Smlouvy
odměnu v celkové výši 390 000,- Kč bez DPH v zákonné výši, a to po dokončení
poradenské činnosti a její akceptaci dle čl. III odst. 6. Tato odměna je konečná a
nepřekročitelná a zahrnuje všechny náklady Poradce na poradenskou činnost.

2 Odměna stanovená v odst. 1. tohoto článku je sjednána dohodou smluvních stran
podle zákona Č . 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů , a zahrnuje
veškeré režijní náklady Poradce na poradenskou činnost vykonávanou dle této
Smlouvy, a to zejména:
n cestovní náhrady
n běžné náklady spojené s poskytnutím služeb dle této Smlouvy (tj. tel. hovorné,

faxovné, poštovné včetně kurýrních poplatků , jazykové překlady, notá řské a jiné
ú řední poplatky a náklady na fotokopírování, technické nosiče a kancelá řské
potřeby).

3. Klient je povinen uhradit Poradci odm ěnu dle této Smlouvy na základ ě daňového
dokladu (faktury), který je Poradce oprávn ěn klientovi vystavit po dokončení
poradenské činnosti v termínu uvedeném v čl. II. odst. 2. Poradce je povinen vystavit
fakturu - daňový doklad nejdéle do 15ti dn ů ode dne, kdy vznikla povinnost p řiznat
daň , nebo p řiznat uskutečnění plnění. Datum splatnosti faktury bude 30 dní od data
vystavení faktury.
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4.

5.

rAB 6.

V případě , že (i) Poradce je nebo byl ke kterémukoli dni uskute čnění zdanitelného
plnění podle této Smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z p řidané hodnoty, v platném znění, nebo (ii) jakákoli úplata za zdanitelné plnění
Poradce podle této Smlouvy je splatná na jiný ú čet než účet Poradce, zve řejněný
správcem daně způsobem umožňujícím dálkový p řístup, potom je Klient oprávněn
uhradit za Poradce da ň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění na účet
příslušného správce daně . Závazky Klienta se tím považují za spln ěné v částce
uhrazené správci daně a ke dni takové úhrady.

Bude-li Klient v prodlení s placením odměny v termínech a výších dle tohoto článku, je
povinen uhradit Poradci úroky z prodlení ve výši stanovené právními p ředpisy. Výše
úroku z prodlení se řídí na řízením vlády č . -351/2013 Sb. Bude-li Klient v prodlení po
dobu delší než (20) dvacet dn ů ode dne splatnosti faktury, je Poradce oprávn ěn od této
Smlouvy odstoupit.

Vystavená faktura - daňový doklad musí obsahovat:
(c) rozpis položek předmětu plnění přesně dle Smlouvy,
(d) zakázkové číslo Smlouvy, které slouží jako identifikátor platby,
(e) uplné bankovní spojení dodavatele,
(f) veškeré náležitosti dle § 29 zákona č . 235/2004 Sb., o dani z p řidané hodnoty, ve

znění pozdějších předpisů ,
(g) informace povinn ě uváděné na obchodních listinách na základě § 435 zákona č .

89/2012 Sb., občanského zákoníku.

7. Společně s fakturou - daňovým dokladem je Poradce povinen předložit akceptační
protokol dle čl. Ill. odst. 6, který musí obsahovat jednoznačné označení služby. Dodací
doklad p řipojený k faktu ře musí být s předepsanými jmény zástupc ů obou smluvních
stran a musí být těmito zástupci vlastnoru čně čitelně podepsán.

8.

	

V roce, v němž je uskutečňováno plnění, musí být faktura doru čena Klientovi
nejpozději do 15. 12., nedohodnou-li se smluvní strany písemn ě jinak.

9. Splatnost odměny plnění nenastane, pokud faktura nebude odpovídat této Smlouv ě ,
pokud nebude obsahovat náležitosti stanovené právními p ředpisy č i na faktu ře budou
uvedeny nesprávné údaje nebo pokud k faktu ře nebude přiložen originál akceptačního
protokolu. Klient je v takovém p řípadě povinen fakturu Poradci p řed uplynutím lh ůty
splatnosti vrátit. Nová lh ůta splatnosti odm ěny plnění v délce třiceti (30) dnů počne
plynout ode dne doručení opravené faktury - da ňového dokladu Klientovi.

10. Poradce není oprávněn postoupit pohledávky vzniklé na základ ě této Smlouvy č i
v souvislosti s touto Smlouvou ani tuto Smlouvu jako celek, p řevést povinnosti
vyplývající z této Smlouvy na t řetí osobu ani u činit jakékoliv právní jednání, v d ůsledku
něhož by došlo k převodu či p řechodu práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy
bez předchozího písemného souhlasu Klienta.

61. V.
Chráněné informace

	

1.

	

Obě smluvní strany berou na vědomí, že originál podepsané Smlouvy bude
v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí a dle
zákona o ve řejných zakázkách na profilu Zadavatele, a to bez časového omezení.
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2. Obě smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost a nezp řístupnit třetím osobám
skutečnosti a informace, o nichž se dozvědě ly v souvislosti s plněním této smlouvy..
Povinnost poskytovat informace podle zákona č . 106/1999 Sb., o svobodném p řístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů , není tímto ustanovením dotčena.

	

3.

	

Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto č lánku se nevztahuje na informace:
a) které je Klient povinen poskytnout třetím osobám podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném p řístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ;
b) které jsou nebo se stanou všeobecně a ve řejně přístupnými jinak, než porušením

právních povinností ze strany Poradce;
c) u nichž je Poradce schoper prokázat, že mu byly známy ješt ě před přijetím těchto

informací od Klienta, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace nevztahuje
povinnost mlčenlivosti z jiných důvodů ;

d) které budou Poradci po uzav ření této Smlouvy sdě leny bez závazku ml čenlivosti
třetí stranou, jež rovn ěž není ve vztahu k nim nijak vázána;

e) jejichž sdě lení se vyžaduje ze zákona.

4. Smluvní strany se zavazují, že nezp řístupní jakékoliv třetí osobě skutečnosti a
informace, o nichž jsou povinny zachovávat ml čenlivost, bez souhlasu druhé smluvní
strany, a to v jakékoliv form ě , a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpe čení
těchto skutečností a informací. Poradce je povinen zabezpe č it veškeré tyto skutečnosti
a informace Klienta proti odcizení nebo jinému zneužití.

5. Poradce se zavazuje, že veškeré skutečnosti a informace užije pouze za účelem plnění
této Smlouvy. Jiná použití nejsou bez p ředchozího písemného svolení Klienta
přípustná.

	

6.

	

Trvání povinnosti mlčenlivosti podle tohoto článku je stanoveno po dobu 5 let od
ukončení smluvního vztahu.

	

7.

	

Závazky vyplývající z tohoto článku včetně závazů vyplývajících z odst. 1 není Poradce
oprávněn vypovědět ani jiným způsobem jednostranně ukonč it.

	

8.

	

V případě , že některá ze smluvních stran poruší n ěkterou z povinností vyplývajících
z tohoto článku, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat úhradu smluvní pokuty
ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý p řípad porušení.

9. Smluvní strany souhlasí se zve řejněním obsahu této Smlouvy. Poradce je dále
oprávněn poskytovat při nabídce poradenských služeb jako reference následující typy
údajů :
(a) název projektu - p ředmětu poradenské č innosti
(b) název klienta
(c) stručný popis vykonané práce v rozsahu poskytované poradenské činností

č l. VI.
Společná ustanovení

1. Tato Smlouva obsahuje kompletní a úplné ujednání smluvních stran. Jakékoliv projevy
smluvních stran uč iněné p ři jednáních o uzav ření této Smlouvy nesmí být
interpretovány v rozporu s výslovnymi ustanoveními této Smlouvy. Na právní vztah
založený touto Smlouvou nebude aplikována jakákoliv mezi smluvními stranami
zavedená praxe č i zvyklosti zachovávané obecně nebo v odvětvích týkajících se
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předmětu pinění dle této Smlouvy. Výslovně se stvrzuje, že mezi smluvními stranami
nejsou zavedeny žádné obchodní zvyklosti či praxe.

2. V případě prodlení Poradce s pln ěním povinností vyplývající z této Smlouvy či právních
předpisů má Klient právo uplatnit vůč i Poradci smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy:
pět setin procenta) z celkové odm ěny předmětu plnění včetně DPH za každý i započatý
den prodlení.

3.

	

Smluvní pokuta je splatná ve lh ůtě sedmi (7) dnů od doručení písemné výzvy Poradci k
úhradě .

4.

	

Započtení smluvní pokuty do fakturované částky se nep řipouští.

5.

	

Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Poradce povinnosti splnit závazek utvrzený
smluvní pokutou.

6. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení svých závazk ů v rozsahu,
v jakém je prodlení způsobeno prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany,
zejména v p řípadě neposkytnutí požadované sou činnosti vymezené ve Smlouvě .

7. Smluvní strana, která způsobí druhé smluvní straně škodu, se zprostí odpovědnosti
k náhradě této škody i v případě , Kdy jí splnění povinnosti ze Smlouvy zabránila
mimořádná, nep ředvídatelná a nep řekonatelná p řekážka vzniklá nezávisle na její vů li
v době , kdy byla v prodlení s pln ěním svých povinností, avšak pouze od okamžiku
vzniku takové p řekážky.

8.

	

Smluvní strany na sebe p řebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765
Občanského zákoníku.

9. Smluvní strany se zavazují v p řípadě sporů o obsah a plnění této Smlouvy vynaložit
veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby byly tyto spory vy řešeny smírnou
cestou, zejména aby byly odstraněny okolnosti vedoucí ke vzniku práva od Smlouvy
odstoupit nebo způsobující neplatnost či zdánlivost ustanovení této Smlouvy.

10. Pokud se kterékoliv z ustanovení této Smlouvy ukáže neplatným či zdánlivým,
považuje se za oddě litelné od ostatního obsahu Smlouvy a smluvní strany se zavazují
toto neplatné či zdánlivé ustanovení vyjasnit ve smyslu § 553 Občanského zákoníku č i
jej jinak nahradit ustanovením platným a úč inným, které bude co nejvíce odpovídat
původnímu ustanovení stiženému p ředmětnou vadou. Dokud k vyjasnění či nahrazení
neplatného či zdánlivého ustanovení nedojde, posuzuje se Smlouva, jako by neplatné
č i zdánlivé ustanovení nikdy neobsahovala. Ustanovení § 576 Ob čanského zákoníku
se použije i na p řípadná zdánlivá ustanovení této Smlouvy.

11. Smluvní strany vylu čují užití ustanovení §§ 557 a 579 Občanského zákoníku na jejich
právní vztahy z této Smlouvy.

č l. VII.
Záruční podmínky a sankce za prodlení s odstraněním vady p ředmětu plnění

1. Poradce prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy nebude zatížen právy t řetích
osob, ze kterých by pro Klienta vyplynuly jakékoliv další finan ční nebo jiné nároky ve
prospěch třetích stran. V opačném případě Poradce ponese veškeré d ůsledky
takovéhoto porušení práv t řetích osob.
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2. Pokud bude po p ředání a převzetí výstupu dle č l. II bodu 2 této smlouvy zjišt ěno, že
Poradce vycházel z nesprávných údaj ů (dat, informací apod.), ačkoliv mu byly tyto ze
strany Klienta poskytnuty správně , zavazuje se Poradce p řepracovat výstup (analýzu)
bezplatně podle správných údajú.

čl. VIII.
Závěrečná ustanovení

1.	Právní vztahy výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí ustanoveními zákona Č .
89/2012 Sb., občanského zákoníku v ú č inném znění.

2. Ustanovení této Smlouvy lze m ěnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami, s výjimkou stanovenou v čl. III., odst. 7. této
Smlouvy. V jiné formě není možné tuto Smlouvu změnit. Za písemnou formu se
nepovažuje pro účely změny této Smlouvy, s výjimkou stanovenou v č l. III., odst. 7 této
Smlouvy, forma e-mailu, faxové či jiné elektronické zprávy.

3.

	

Tato Smlouva nabývá platnosti a ú činnosti dnem jejího podpisu ob ěma smluvními
stranami.

4.

	

Tato Smlouva se sepisuje ve (3) t řech vyhotoveních s platností originálu, p řičemž
Klient obdrží dvě (2) vyhotovení a Poradce obdrží (1) jedno vyhotovení Smlouvy.

5. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající z této Smlouvy nebo z jejího
porušení, ukončení nebo neplatnosti budou rozhodovány obecnými soudy České
republiky.

-1 -12- 2014

vlastnoruční podpis

	

vlastnoruční podpis

Ing. David Pirner, MBA

	

Ing. Stanislav Sankot
Jednatel

	

Ředitel odboru 33 - Řízení a provoz ICT
resortu

V Praze, dne

	

/
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V Praze, dne

Grant Thornton Advisory s. r. o.
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