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Smlouva o dílo 
 

podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění 
 

 
Česká republika - Ministerstvo financí 

Sídlo: Letenská 15, Praha 1, 118 10 
IČ: 00006947 

Jehož jménem jedná: JUDr. Alena Holmes, ředitelka odboru 
(dále jen objednatel) 

 
a 
 

Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. 
Politických vězňů 936/7, 111 21 Praha 1 

IČO: 67985998 
DIČ: CZ67985998  

bankovní spojení: 19-2795230297/0100 
zastoupený Doc. Ing. Štěpánem Jurajdou, Ph.D., 

            ředitelem Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. 
(dále jen zhotovitel) 

 
uzavírají tuto smlouvu o dílo: 

 

I. Předmět smlouvy 
Předmětem smlouvy je vyhotovení analýzy poskytující údaje pro zpracování zprávy o 
hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu zákona o dani z nemovitostí ( dále jen analýza).  
 
Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze Specifikace analýzy pro účely RIA k návrhu 
zákona o dani z nemovitostí ( dále jen „příloha“), která je součástí této smlouvy. Rozsah a 
kvalita díla musí odpovídat nejméně 169 hodinám stráveným na jeho vyhotovení. 

 

II. Doba platnosti smlouvy 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2012.  
 

III. Povinnosti a práva objednatele 
1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při specifikaci obsahu analýzy, 

součinnost při dodání potřebných dat, která má již k dispozici, zejména dat uvedených 
v příloze.  

 
2. Objednatel se zavazuje uhradit smluvenou cenu za vypracování díla v souladu s dalšími 

ustanoveními této smlouvy. 
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3. Objednatel má právo požadovat poskytování průběžných výsledků během prací na 
vyhotovení analýz před odevzdáním celého díla. 

 
4. Objednatel se zavazuje konzultovat se zhotovitelem vlastní text zprávy o hodnocení dopadů 

regulace (RIA) k návrhu zákona o dani z nemovitostí, který vypracuje s využitím poskytnuté 
analýzy, ještě před jejím předáním dalším orgánům v legislativním procesu. Objednatel se 
zavazuje zohlednit komentáře zhotovitele k RIA, pokud budou upozorňovat na chybné 
interpretace poskytnuté analýzy.  

 
4. Kontaktními osobami objednatele pro účely této smlouvy jsou JUDr. Marta Kociánová a 

Ing. Vlasta Scholzová. 
 
 

IV. Povinnosti a práva zhotovitele 
1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit analýzu dle specifikace v příloze. 
 
2. Zhotovitel se zavazuje, že data, poskytnutá dle přílohy zadavatelem, nebude dále poskytovat 

třetím osobám.   
 
3. Zhotovitel si vyhrazuje právo na nezávislou publikaci analýzy nebo její části poté, co RIA 

bude zveřejněna. 
 
4. Kontaktní osobou zhotovitele pro účely této smlouvy je Libor Dušek, Ph.D. 
 
 

V. Termíny plnění, na něž se vztahují sankce 
 
Zhotovitel - dodá analýzy dle článku IV. bodu 1. nejpozději do 30. 9. 2012. 
 
Objednatel - uhradí fakturu od zhotovitele za předané dílo do 14 dnů od jejího obdržení 

bankovním převodem na účet zhotovitele. 
 
 

VI. Způsob a místo předání výsledků 
Plnění podle čl. IV této „Smlouvy o dílo“ budou předány objednateli v elektronické verzi a 
v jedné tištěné verzi. Způsob předání výsledků bude předem dohodnut s objednatelem. O 
předání díla bude vyhotoven protokol podepsaný oběma stranami. 

 
VII. Ocenění 

Cena díla je v souladu s textem této smlouvy stanovena dohodou na 236 600 Kč plus DPH 
20%, tj. 283 920 včetně DPH.  
 
Uvedené ceny jsou nepřekročitelné a konečné. 
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VIII. Sankční podmínky 
Za nesplnění povinností stanovených v této smlouvě se smluvní strany dohodly na 
následujících sankcích: 
 
1. Zhotovitel sníží za každý započatý den zpoždění termínu dodání výstupů dle čl. V této 

„Smlouvy o dílo“ cenu díla vycházející z  čl. VII této „Smlouvy o dílo“ o 0,5 %. 
 
2. Objednatel uhradí zhotoviteli za každý započatý den prodlení s platbou podle čl. V této 

smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,5 % dlužné částky. 
 
 

IX. Závěrečná ustanovení 
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
2. Změny a doplňky k této smlouvě mohou být učiněny pouze písemně na základě vzájemné 

dohody smluvních stran. 
 
3. Tato smlouva nezakládá žádné ze smluvních stran nárok na uplatnění škod, vzniklých 

v důsledku živelních katastrof (povodní, zemětřesení apod.), válek a jiných ozbrojených 
konfliktů nebo v důsledku rozsáhlých poruch veřejných sítí (telefony, rozvod elektřiny 
apod.). Dojde-li v důsledku takových událostí u kterékoli smluvní strany k nesplnění 
některého z ustanovení této smlouvy, bude to považováno za nesplnění z vyšší moci a druhá 
strana nebude uplatňovat sankce ani nárok na odstoupení od smlouvy. 

 
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

příslušnou právní úpravou Obchodního zákoníku v platném znění. 
 
5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

vyhotovení. 
 

Smluvní strany prohlašují, že se podrobně seznámily s ustanoveními této smlouvy a smlouvu 
uzavírají vážně a v dobré víře a že tak nečiní pod tlakem ani za podmínek pro ně zvláště 
nevýhodných. Na důkaz souhlasu s ustanoveními smlouvy připojují oprávnění zástupci 
smluvních stran své podpisy. 
 
 
V Praze dne: 25. července 2012 
 
 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí  Za Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. 
  
  

…………………………………….. ……………………………………. 
JUDr. Alena Holmes Doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. 

 
Ředitelka odboru -  Majetkové daně, daň 

silniční, poplatky a oceňování 
ředitel 
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