
 

 

SMLOUVA 
 O POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB  

(dále jen „Smlouva“) 
uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „Občanský zákoník“)  
 
 
Česká republika - Ministerstvo financí 
Letenská 15, 118 10 Praha 1 
za niž jedná: Viktor Janáček, pověřen řízením sekce 09 
IČ: 000 06 947 
DIČ: CZ00006947 
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3328001/0710 
ID datové schránky: xzeaauv 
dále jen „Zadavatel“ nebo „Ministerstvo financí“ 
 
a 
 
Ing. Jiří Langr 
Řetůvka 82, 561 41 Řetová 
přechodný pobyt: Pod Lysinami 479/14, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky 
IČ: 656 82 246 
DIČ: CZ6706061230 
bankovní spojení: Komerční banka, 43-1195130247/0100 
ID datové schránky: swzvcte 
dále jen „Poskytovatel“ 
 

(Zadavatel a Poskytovatel společně dále též jen jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“) 

 
 

I. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 
1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje k poskytování poradenských služeb pro Zadavatele 

v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a to v souvislosti s připravovanou 
centralizovanou veřejnou zakázkou na dodávku informačního systému pro řízení agendy lidských 
zdrojů v rámci resortu Ministerstva financí. 

2. Poskytování poradenských služeb spočívá zejména v/ve: 
a. vypracování technické specifikace řešení do žádosti o stanovisko Hlavního architekta 

eGovernmentu k plánovanému ICT projektu, zpracování následujících kapitol dle 
formuláře žádosti: 

i. Enterprise architektura projektu a její kontext (kap. 2.2), 
ii. Analýza rizik projektu (kap. 3.3), 

iii. Plán zavedení, údržby, dlouhodobá udržitelnost výstupů projektu (kap. 3.4); 
b. příprava technického podkladu pro věcnou část zadávací dokumentace 

i. detailní specifikace nefunkčních požadavků, 
ii. detailní specifikace požadavků na převod dat ze stávajících systémů, 

iii. rozpracování specifikace požadované architektury řešení; 
dále jen „Předmět plnění“. 
 

Číslo Smlouvy MF 

9009/113/2016 
Toto číslo uvádějte při fakturaci  

 

 Toto číslo uvádějte při fakturaci 

 



 

 

II. 

ZPŮSOB PLNĚNÍ 
1. Předmět plnění bude Zadavateli poskytován formou jednotlivých dílčích výstupů. 

2. Předmět plnění bude Poskytovateli upřesňován dle aktuální potřeby Zadavatele a bude 

obsahovat vymezení konkrétního zadání úkolu a stanovení přiměřeného termínu splnění úkolu 

Předmětu plnění. Smluvní strany mohou následně konkrétní zadání úkolu a termínu splnění po 

vzájemné dohodě měnit. 

3. Poskytovatel se zavazuje, že bude Předmět plnění vykonávat osobně, řádně a s odbornou péčí a 

při plnění povinností podle této Smlouvy bude postupovat podle pokynů Zadavatele, nevylučuje-

li to jeho povinnost odborné péče. Od pokynů Zadavatele se Poskytovatel může odchýlit pouze 

tehdy, je-li to v zájmu Zadavatele a nemůže obdržet včas jeho předchozí souhlas. 

4. Předmět plnění, resp. jednotlivý dílčí výstup, bude Zadavateli předán v elektronické podobě (CD, 

flash disk, nebo do Datové schránky Zadavatele - dle dohody smluvních stran) a následně bude 

Zadavateli předán 1 výtisk v tištěné podobě.  

5. Převzetí kompletního Předmětu plnění, tzn. všech položek uvedených v čl. I. odst. 2. této 

Smlouvy dle výše uvedeného postupu Zadavatel potvrdí podpisem Předávacího protokolu, který 

tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.  

6. Podpisem Předávacího protokolu ze strany Zadavatele, je Předmět plnění ze strany 

Poskytovatele považován celý za řádně poskytnutý a předaný a ze strany Zadavatele za řádně 

převzatý. 

7. Předávací protokol zpracuje Zhotovitel ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana 

obdrží po jednom vyhotovení a tento Předávací protokol bude tvořit přílohu 2. faktury v pořadí. 

8. Zadavatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli potřebnou součinnost, včetně řádného a 

včasného poskytování informací, k plnění dle této Smlouvy a zaplatit za poskytnutý Předmět 

plnění sjednanou cenu v souladu s touto Smlouvou.  

III. 

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017 (dále jen „Doba 

plnění“). 

2. Předmět plnění je Poskytovatel povinen předat (umožnit jeho užití) Zadavateli v místě plnění, 

kterým je sídlo Zadavatele: Letenská 525/15, 118 10 Praha 1, není-li Smluvními stranami 

dohodnuto jinak (dále jen „Místo plnění“).  

3. Poskytovatel je povinen upozornit 2 pracovní dny předem o termínu předání Předmětu plnění.  

4. Smluvní vztah založený touto Smlouvou může být ukončen i před uplynutím doby uvedené 

v odstavci 1. tohoto článku: 

a) na základě písemné dohody obou smluvních stran; 

b) písemnou výpovědí kterékoliv ze smluvních stran bez uvedení důvodu a výpovědní doby, 

jejíž účinky nastávají dnem doručení této výpovědi druhé smluvní straně; 

c) odstoupením od Smlouvy, porušuje-li druhá smluvní strana podstatným způsobem ujednání 

této Smlouvy. Smluvní vztah skončí dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy 

druhé smluvní straně. 

5. Smluvní vztah založený touto Smlouvou se ukončuje před uplynutím doby uvedené v odstavci 1. 

tohoto článku, pokud úhrn fakturovaných odměn a nákladů dosáhne 495 000,- Kč bez DPH. 



 

 

6. Za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Poskytovatele se považuje zejména jakékoliv 

opakované porušení smluvních povinností ze strany Poskytovatele, které nebude odstraněno či 

napraveno ani do 10 kalendářních ode dne výzvy Zadavatele k nápravě, je-li náprava možná 

nebo prodlení Zadavatele s úhradou faktury o více než 30 dnů.  

7. Odstoupením od této Smlouvy se závazek touto Smlouvou založený zrušuje jen ohledně 

nesplněného zbytku plnění okamžikem účinnosti odstoupení od Smlouvy (ex nunc). Smluvní 

strany si jsou povinny vyrovnat dosavadní vzájemné závazky ze Smlouvy, a to bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení Smluvní strany o odstoupení od této 

Smlouvy.  

8. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, 

pokud už dospěl ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po 

odstoupení od této Smlouvy. 

9. Odstoupení od Smlouvy nabývá právní účinnosti dnem doručení písemného oznámení o 

odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. 

IV. 
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1. Poskytovatel je oprávněn přímo komunikovat s Finanční a Celní správou České republiky, 

Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Kanceláří finančního arbitra, státním 

podnikem Státní pokladna centrum sdílených služeb a odbornými útvary Ministerstva financí 

v rozsahu a dle pokynů Zadavatele, vždy v úzké součinnosti se sekcemi 08 a 09 Ministerstva 

financí. 

2. Poskytovatel je povinen poskytovat Předmět plnění v souladu se zájmy Zadavatele, jež zná nebo 

musí znát. Poskytovatel je povinen oznámit písemně nebo elektronicky Zadavateli všechny 

okolnosti, které zjistí a které mohou mít vliv na činnost Zadavatele nebo na kvalitu a včasnost 

plnění dle této Smlouvy. 

3. Zadavatel je povinen sdělovat Poskytovateli na jeho žádost informace související s Předmětem 

plnění této Smlouvy, které jsou nutné k řádnému výkonu poradenské a konzultační činnosti. 

4. Poskytovatel je povinen při plnění této Smlouvy postupovat v souladu s platnými právními 

předpisy. 

5. Při plnění požadavků dlouhodobějšího rázu, zejména při písemném zpracování, je Zadavatel 

oprávněn kontrolovat provádění Předmětu plnění ze strany Poskytovatele. 

6. Poskytovatel se zavazuje na výzvu Zadavatele dostavit se do Místa plnění nejpozději do 3 

pracovních dnů po obdržení výzvy. 

7. Jednotlivé dílčí výstupy Předmětu plnění Poskytovatele hodnotí Zadavatel dle své vlastní úvahy a 

není těmito výstupy vázán. 

8. Oprávnění k výkonu majetkových práv k veškerým výstupům, zprávám a jiným výsledkům 

duševní činnosti Poskytovatele je Poskytovatelem postoupeno touto Smlouvou na Zadavatele 

vždy s jejich předáním Zadavateli. 

V. 

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
1. Smluvní strany se dohodly, že za poskytování Předmětu plnění bude hrazena cena ve výši 1.650,- 

Kč bez DPH, a to za každou vynaloženou hodinu (dále jen „Cena za hodinu“). Smluvní strany se 

dohodly, že v případě neposkytování plnění po celou hodinu se Cena za hodinu poměrně krátí. 



 

 

2. Poskytovatel prohlašuje, že je plátcem DPH. K Ceně za hodinu bude připočtena DPH ve výši 

sazby daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  

3. Výše uvedená Cena za hodinu je sjednána dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 

Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je cenou maximální a nepřekročitelnou, která 

zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním Smlouvy. 

4. Smluvní strany se dále dohodly, že rozsah poskytování Předmětu plnění dle č. I. této Smlouvy za 

Dobu plnění Smlouvy nepřekročí v souhrnu limit 300 hodin, tzn., že celková cena za Předmět 

plnění nepřekročí částku 495.000,- Kč bez DPH. 

5. Platba za poskytnutí Předmětu plnění bude provedena na základě 2 faktur vystavených 

Poskytovatelem. Fakturace bude provedena na základě skutečně odvedené práce. Pro vyloučení 

nejasností se uvádí, že stanovená maximální částka uvedená v odstavci 4. tohoto článku nemusí 

být vyčerpána.  

6. Poskytovatel je oprávněn fakturovat měsíčně po skončení kalendářního měsíce, ve kterém byl 

Předmět plnění poskytnut. 

7. Nedílnou součástí faktur bude předem ze strany Zadavatele (Oprávněné osoby) odsouhlasený 

seznam odvedených prací a jejich časové náročnosti (dále jen „Výkaz“). Zadavatel je povinen 

Výkaz předložený Poskytovatelem odsouhlasit nebo sdělit své výhrady do 5 pracovních dnů ode 

dne jeho předložení. 

8. Nedílnou součástí 2. faktury v pořadí bude kopie Předávacího protokolu dle čl. II. odst. 5., 6. a 7. 

této Smlouvy. 

9. Celková měsíční cena za poskytování Předmětu plnění dle této Smlouvy bude vypočtena 

vynásobením hodin vynaložených v daném kalendářním měsíci a Ceny za hodinu. Podkladem 

pro tento výpočet bude Zadavatelem schválený Výkaz bez výhrad, podepsaný oběma Smluvními 

stranami. 

10. Faktura bude obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku a v případě, 

že jde o daňový doklad, také náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů. Faktura musí dále obsahovat:  

 uvedení kalendářního měsíce, za který se fakturuje; 

 číslo Smlouvy Zadavatele, které slouží jako identifikátor platby; 

 úplné bankovní spojení Poskytovatele.; 
 jednotkovou cenu;  
 celkovou fakturovanou délku (časovou náročnost) Předmětu plnění a celkovou cenu 

Předmětu plnění v daném měsíci. 
11. Splatnost řádně vystavené faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Zadavateli. 

Za den úhrady Faktury se považuje den odepsání částky z bankovního účtu Zadavatele.  

12. Zadavatel má právo, nikoliv však povinnost, fakturu Poskytovateli před uplynutím lhůty 

splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, pokud faktura nebude odpovídat této 

Smlouvě, nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy či na faktuře budou 

uvedeny nesprávné údaje nebo pokud k faktuře nebudou přiloženy přílohy dle této Smlouvy. 

Poskytovatel je povinen podle povahy nedostatků fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Nová 

lhůta splatnosti v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku začne běžet okamžikem 

doručení náležitě doplněné či opravené faktury.  

13. Platby dle této Smlouvy budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové 

údaje budou uvedeny v této měně. Úhrada bude probíhat bezhotovostním převodem na 

bankovní účet Poskytovatele uvedený v záhlaví Smlouvy. 

 



 

 

14. V případě uvedení odlišných bankovních údajů na fakturách mají přednost údaje uvedené v 

záhlaví této Smlouvy, a to až do doby řádného oznámení změny bankovních údajů postupem dle 

této Smlouvy. 

VI. 
SANKCE 

1. V případě prodlení Poskytovatele s plněním jakékoliv lhůty a povinnosti vyplývající z této 

Smlouvy má Zadavatel právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: pět setin 

procenta) z Celkové maximální ceny uvedené v čl. V. odst. 4. za každý i započatý den prodlení. 

2. Při prodlení Zadavatele se zaplacením řádně vystavené faktury je Poskytovatel oprávněn 

požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.  

3. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě sedmi dnů od doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní 

strany Smluvní straně povinné ze smluvní pokuty. 

4. V případě, že Poskytovatel poruší povinnost mlčenlivosti dle čl. VII. této Smlouvy, je povinen 

Zadavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení.  

 

VII. 
MLČENLIVOST 

1. Smluvní strany souhlasí s tím, že podepsaná Smlouva (včetně příloh), jakož i její text, mohou být 

v elektronické podobě zveřejněny v registru smluv, na internetových stránkách Zadavatele, na 

profilu Zadavatele ve smyslu Zákona o veřejných zakázkách, a dále v souladu s povinnostmi 

vyplývajícími z jiných právních předpisů, a to bez časového omezení. Zadavatel se zavazuje, že 

Smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv, uveřejní v registru 

smluv. 

2. Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti, podniknout všechny nezbytné kroky 

k zabezpečení a nezpřístupnit třetím osobám diskrétní informace (dále jen „Diskrétní 

informace“). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena. 

Za Diskrétní informace se považují veškeré následující informace: 

a) veškeré informace poskytnuté Poskytovatelem Zadavateli v souvislosti s plněním této 
Smlouvy (pokud nejsou výslovně obsaženy ve znění Smlouvy zveřejňovaném dle odst. 1) 
tohoto článku); 

b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti; 
c) veškeré další informace, které budou Zadavatelem označeny jako diskrétní ve smyslu 

ustanovení Zákona o zadávání veřejných zakázek. 
3. Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto článku se nevztahuje na informace: 

a) které je Zadavatel povinen poskytnout třetím osobám podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů; 

b) jejichž sdělení vyžaduje jiný právní předpis; 
c) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením právních 

povinností ze strany některé ze Smluvních stran; 
d) u nichž je Poskytovatel schopen prokázat, že mu byly známy ještě před přijetím těchto 

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

e) které budou Poskytovatelem po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti 
třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána. 



 

 

4. Jako s Diskrétními informacemi musí být nakládáno také s informacemi, které splňují podmínky 

uvedené v odst. 2 tohoto článku, i když byly získané náhodně nebo bez vědomí Zadavatele, a 

dále s veškerými informacemi získanými od jakékoliv třetí strany, pokud se týkají Zadavatele či 

plnění této Smlouvy. 

5. Poskytovatel se zavazuje, že Diskrétní informace užije pouze za účelem plnění této Smlouvy. 

K jinému použití je třeba předchozí písemné svolení Zadavatele. 

6. Poskytovatel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti 

a respektováním práv Zadavatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto smluvním 

vztahu zavázán sám. 

7. Povinnost zachování mlčenlivosti trvá i po dobu 5 let od skončení této Smlouvy bez ohledu na 

zánik ostatních závazků ze Smlouvy. 

8. Závazky vyplývající z tohoto článku včetně závazků vyplývajících z odst. 1) není Poskytovatel 

oprávněn vypovědět ani jiným způsobem jednostranně ukončit. 

 

 

VIII. 
ROZHODNÉ PRÁVO 

1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. 

2. Veškeré spory mezi Smluvními stranami vyplývající z této Smlouvy nebo z jejího porušení, 

ukončení nebo neplatnosti budou rozhodovány obecnými soudy České republiky. 

 

 

IX. 

OPRÁVNĚNÉ OSOBY 
1. Každá ze Smluvních stran jmenuje svoji oprávněnou osobu (dále jen „Oprávněné osoby“). 

Oprávněné osoby jsou oprávněny jménem smluvních stran zejména k zadání konkrétních úkolů, 

k předání a převzetí výstupů, podkladů pro fakturaci a k jiným významným smluvním jednáním a 

jsou oprávněny připravovat dodatky ke Smlouvě pro jejich písemné schválení osobám 

oprávněným zavazovat strany (statutárním orgánům), nebo jejich zplnomocněným zástupcům. 

2. Oprávněné osoby nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu Smlouvy 

nebo jejího předmětu. 

3. Smluvní strany jsou oprávněny změnit Oprávněné osoby i bez nutnosti uzavření dodatku ke 

Smlouvě, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit. 

4. Smluvní strany se dohodly na dále uvedených Oprávněných osobách, které budou za Smluvní 

strany jednat: 

- za Poskytovatele:  Ing. Jiří Langr   email: jiri.langr@centrum.cz 

- za Zadavatele:   Zdeněk Kadlec   email: zdenek.kadlec@mfcr.cz 

Mgr. Jan Sixta   email: jan.sixta@mfcr.cz 

(každá Oprávněná osoba může jednat samostatně) 

5. Zadavatel i Poskytovatel mohou za Oprávněnou osobu určit i jinou než výše neuvedenou osobu, 

jejíž zmocnění druhé straně dodatečně oznámí. 
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X. 

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy nelze bez souhlasu druhé smluvní strany převádět 

na třetí stranu. 

2. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky po dohodě obou smluvních stran. Jiná 

ujednání jsou neplatná. 

3. Smluvní vztahy výslovně smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 

zákoníku, a předpisy souvisejícími. 

4. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 

stran obdrží jedno vyhotovení. 

5. Součástí této Smlouvy je i následující příloha: 

Příloha č. 1 : Vzor Předávacího protokolu 

6. Smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

V Praze dne …………………………. 

 

 

 

 

V Praze dne …………………………. 

 

…………………………………………….. 

  

…………………………………………….. 

za Poskytovatele 
Ing. Jiří Langr  

 
 
 

 

za Zadavatele 
Česká republika -Ministerstvo financí 

Viktor Janáček 
 pověřen řízením sekce 09  

 
  



 

 

Příloha č. 1 Vzor Předávacího protokolu  

 

Předávací protokol 
 
Vyhrazeno pro záznam MF ČR    

 

 

 

 

Datum vystavení: …………………   Celkový počet stran: 

 

 

Předmět předání: 

 

Předávací protokol je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, jeden je určen pro Zadavatele a jeden 

pro Poskytovatele. 

 

 

Datum předání: ………………… 

 

Poskytovatel Zadavatel 

 

 

 

………………………………. 

 

 

 

……………………………… 

 

Zadavatel: 

Česká republika – Ministerstvo financí 

Letenská 15 

118 10 Praha 1 

  

Poskytovatel: 

Ing. Jiří Langr 

Řetůvka 82, 561 41 Řetová 

Zadavatel tímto potvrzuje, že převzal následující Předmět plnění: 

 

…………………………………………………. 

Zadavatel tímto uznává závazky Poskytovatele za splněné řádně a bez vad.  

 

Č. j.:  


