SMLOUVA O ODBORNÉ POMOCI

ust. §1746 odst. 2 zákona

č.

89/2012 Sb., občanský zákoník

Evidenční číslo smlouvy zpracovatele:
Evidenční číslo smlouvy zadavatele:

S/2015/Rl043
I.

SMLUVNÍ STRANY
Česká republika - Energetický regulační úřad
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zmocněnec pro věcná jednání:
tel./e-mail:

Masarykovo náměstí 91/5, 58601 Jihlava
Ing. Janem Nehodou, místopředsedou
70894451
není plátce DPH
Česká národní banka
242100110710
Ing. Martin Svoboda, vedoucí oddělení sítí a organizace
trhu,
+420255715576, martin.svoboda@eru.cz

(dálejen "Zadavatel")
a
JAF A-ImPlo, S.f.O.
Sídlo:

U průhonu 1240/48, Holešovice, 17000 Praha 7
Ing. Jaromírem Fajmanem, jednatelem
IČ:
01693221
CZ01693221
DIČ:
Fio banka, a.s.
Bankovn] spoj~ní:
2500421521/2010
Číslo účtu:
tel., e-mail:
+420 725506244, jafaimmo@gmail.com
Spol~čn()stje zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
ylo$:a 410460

Zastoupený:

(d41ejen "Zpracovatel")
uzavírají tuto smlouvu za podmínek dále uvedených.

II.
PŘEDMĚT

SMLOUVY

1. Na základě této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje poskytnout odborné poradenství
vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost, a to za podmínek dohodnutých v této
Smlouvě.
2. Zadavatel se zavazuje za odborné poradenství zaplatit dohodnutou cenu, a to za
podmínek dohodnutých v této Smlouvě.
III.
PŘEDMĚT

A TERMÍN PLNĚNÍ

1. Předmětem plnění podle této Smlouvy je poskytování odborné konzultační pomoci ve
formě konzultace, zpracování odborných stanovisek, účasti na jednání, zpracování
variant řešení a posudků (dále též jen "plnění").
2. Oblast poradenství:
.Poradenské a konzultační služby v oblasti supervize nastavených nebo nově
nastavovaných procesů a interprocesních vazeb platných pro trh s plynem od roku
2016 v důsledku novely energetického zákona a implementace evropské legislativy"
3. Termín plnění a maximální počet hodin plnění: Smluvní strany se dohodly na
zahájení plnění dle této smlouvy v termínu od účinnosti této smlouvy, přičemž tato
smlouva nabývá účinnosti podpisem smluvních stran. Termín ukončení plnění dle této
smlouvy je 31. 12 2015. Sjednaný maximální počet konzultačních hodin, které lze
čerpat na tuto smlouvu je 150. Konzultační hodinou se rozumí hodina plnění v některé
z forem dle odst. 1 (odborná konzultační pomoc v oblastech dle odstavce 2 ve formě
konzultace, zpracování odborných stanovisek, účasti na jednání, zpracování variant
řešení a posudků). Zadavatel není povinen maximální počet konzultačních hodin
vyčerpat.
4. Před Sjednanýmtermínem je smlouva ukončena vyčerpáním maximálního sjednaného
počtu konzultačních hodin. Smluvní vztah založený touto smlouvu končí 31.14 2015
bez ohledu na skutečnost, že nebyl vyčerpán maximálně sjednaný počet hodin.
VpřipaQ~, že maximálně sjednaný počet hodin, který lze na tuto smlouvu čerpat, bude
qRsa~enpřed termínem sjednaným pro plnění podle této smlouvy, končí smluvní vztah
vyčerpáním tohoto počtu hodin. poskytnuté poradenství nebo odborná konzultační
pomoc nad sjednaný počet hodin nebude Zpracovateli uhrazeno.
IV.
ZPŮSOB PLNĚNÍ

1. Poradenství a odbornou pomoc podle této smlouvy bude provádět Zpracovatel
průběžně po dobu trvání smlouvy v rozsahu a termínech podle požadavků Zadavatele.
2. V případě, že Zadavatel bude požadovat poskytnutí poradenství formou účasti
Zpracovatele na jednání pracovní skupiny Zadavatele, zavazuje se Zadavatel oznámit
2 pracovní dny dopředu termín a místo konání pracovního jednání včetně programu

tohoto jednání na kontaktní e-mail Zpracovatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Do
2 pracovních dnů po konání předmětného jednání pracovní skupiny je povinen

Zpracovatel zaslat Zadavateli k odsouhlasení počet
konzultačních hodin.

skutečně poskytnutých

3. V případě, že Zadavatel bude požadovat poskytnutí odborného poradenství v písemné
formě (odborné stanovisko, oponenturu, návrh variant realizace atp.), zavazuje se
Zadavatel formulovat svůj požadavek písemně na kontaktní e-mail Zpracovatele
uvedený v záhlaví smlouvy s uvedením předmětu a termínu takového dílčího plnění.
Zpracovatel po obdržení jednotlivého požadavku sdělí Zadavateli k odsouhlasení
předpokládanou časovou náročnost.
4. Odborná posouzení, připomínky, rozbory atp. zpracované Zpracovatelem písemně na
základě požadavku Zadavatele budou předány Zadavateli. Současně Zpracovatel předá
plnění v elektronické formě na kontaktní e-mailovou adresu Zadavatele, uvedenou v
záhlaví smlouvy.
5. V případě, že zpracované plnění nesplňuje požadavky Zadavatele, je Zadavatel
povinen ho bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 5 pracovních dnů) písemně
reklamovat. V reklamaci Zadavatel uvede, zda požaduje, aby Zpracovatel podle
požadavku Zadavatele v přiměřené lhůtě bez nároku na čerpání konzultačních hodin
plnění dopracoval nebo přiměřeně snížil počet vykázaných konzultačních hodin na
zpracování plnění - posouzení, připomínek nebo rozboru. Nesdělí-Ii Zadavatel, že
nemá připomínky, do 5 pracovních dnů, má se za to, že k němu nemá výhrady a plnění
akceptuje.
6. V případě, že Zadavatel využije poskytnutí poradenství nebo odborné pomoci formou
on-line poradenství představující konzultace přes telefon nebo e-mail, zavazuje se
Zpracovatel na konci příslušného kalendářního mesice zaslat Zadavateli
k odsouhlasení přehled poskytnutých konzultačních hodin formou on-line poradenství.
7. Ve~kel'ájednání a korespondence bude probíhat v českém jazyce.

v.
CENA
I.

fena j~

stanovena takto: 886,66 Kč bez DPH (slovy: osm set osmdesát šest korun
peských šedesát šest haléřů) za jednu hodinu plnění (odborné činnosti). Max'imálni
vlnění, vyplývající z této smlouvy činí 133 000 Kč bez DPH.

2. Cena je uvedena bez DPH. Výše DPH bude stanovena dle zákonných úprava předpisů
ke dni zdanitelného plnění, kterým je den podpisu výkazu skutečně
poskytnutých konzultačních hodin.

platných

3. Cena obsahuje veškeré náklady Zpracovatele nutné k poskytování poradenství
a odborné pomoci jako je např. cestovné, hovorné atp. Zpracovatel není oprávněn za
poskytnuté plnění bez souhlasu Zpracovatele účtovat žádné další náklady nad
sjednanou cenu.

VI.
ODPOVĚDNOST

ZA VADY

Smluvní strany se dohodly na tom, že nestanoví-li tato smlouva jinak, odpovědnost za
vady se řídí obecnou právní úpravou podle občanského zákoníku.
VII.
PLATEBNÍ

PODMÍNKY

1. Zadavatel uhradí cenu za poradenství nebo odbornou pomoc na základě faktury.
Zpracovatel bude fakturovat za odbornou pomoc čtvrtletně, a to podle skutečně
poskytnutých konzultačních hodin. Nedílnou součástí každé faktury bude podrobný
rozpis skutečně poskytnutých konzultačních hodin odsouhlasený oprávněnou osobou
Zadavatele. Zpracovatel se zavazuje uvést na faktuře evidenční číslo Zpracovatele pro
tuto smlouvu uvedené v záhlaví smlouvy.
2. Fakturu uhradí Zadavatel formou bezhotovostního převodu na účet Zpracovatele
uvedený v záhlaví této smlouvy. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového
dokladu předepsané příslušnými právními předpisy, zejména zákonem Č. 235/2004

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li faktura
obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu, jak je uvedeno výše, nebo bude-li
mít jiné vady v obsahu, je Zadavatel oprávněn ji ve lhůtě její splatnosti vrátit
a Zpracovatel je povinen vystavit Zadavateli fakturu opravenou či doplněnou.
V případě vrácení faktury Zpracovateli podle předcházející věty počíná lhůta
splatnosti běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla opravená nebo doplněná
faktura splňující všechny náležitosti podle zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, doručena Zadavateli.
3. Splatnost faktury činí 21 dní a počítá se ode dne prokazatelného doručení faktury
Zadavateli. Smluvní strany se dohodly, že dnem úhrady se rozumí den odepsání
fakturované částky z bankovního účtu Zadavatele. Zadavatel není v prodlení, uhradí-li
daňový doklad do 21 dnů po jeho obdržení, ačkoli po termínu, který je na daňovém
dokladu uveden jako den splatnosti.
4. Zadavatel neposkytuje zálohy. V případě prodlení Zadavatele s úhradou (Senypodle
této smlouvy se Zadavatel zavazuje uhradit Zpracovateli úrok z prodlení ve výši
~tanov~nénařízením vlády 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Mimo tyto
úr()ky z prodlení není Zpracovatel oprávněn požadovat po Zadavateli jiná plnění, a. tl:)
I-llli nábradu případně způsobené škody.
č.

VlH.

PAAVA A rOVINNOSTI

SMLUVNÍCH STRAN

1. Zpracovatel je povinen poskytnout plnění s odbornou péčí a ve sjednaných termínech
a rozsahu.
2. Zpracovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se
dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy a zavazuje se neposkytnout třetím
osobám žádné informace, které mu byly zpřístupněny v souvislosti s plněním této
smlouvy. V případě, že Zpracovatel poruší povinnost mlčenlivosti upravenou je

povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé zjištěné jednotlivé
porušení této povinnosti.
3. V případě, že se Zpracovatel bez předchozí odůvodněné omluvy nedostaví na jednání
pracovní skupiny oznámené v souladu s touto smlouvou, je Zadavatel oprávněn
vyúčtovat Zpracovateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každé jednotlivé
porušení. V případě, že Zpracovatel nezpracuje písemné plnění - stanovisko,
připomínky nebo rozbor ve sjednaném terminu takového dílčího plnění, je zadavatel
oprávněn vyúčtovat Zpracovateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý ukončený
kalendářní den prodlení s jeho předáním. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno
právo na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením povinnosti. Zadavatel je
oprávněn domáhat se náhrady škody přesahující smluvní pokutu.
IX.
ZMĚNA A ZRUŠENÍ SMLOUVY
Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze dohodou smluvních stran, která musí být
učiněna písemnou formou a musí být podepsána oběma smluvními stranami.

X.
ZÁVĚREČNÁ
1. Záležitosti výslovně neupravené
89/2012 Sb., občanský zákoník.

touto

UJEDNÁNÍ
smlouvou

se řídí ustanoveními

zákona

č.

2. Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných číslovaných
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

3.

Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Zadavatel obdrží jedno
(1) a Zpracovatel jedno (1).

4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
XI.
PODPISY SMLUVNíCH

STRAN

Smluvn! strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
yz~vřella po vzájemném projednáni podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni za nápadně
nevýhodnych podmínek.
Na dl1k~z této

skutečnosti připojují oprávněné osoby své vlastnoruční podpisy.

V Praze, dne:

21j), Z o 7,S~

Jc:::;:?~'···~~
I

Ing. Jaromír Fajman
jednatel

7~9-

7..0 /~-

