SMLOUVA O ODBORNÉ POMOCI
uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 zákona

Č. smlouvy konzultanta:
Č, smlouvy objednatele:

I.

Č.

89/2012 Sb., Občanský zákoník,
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SMLUVNÍ STRANY

Konzultant:

EGÚ Brno, a. S., Hudcova 487176a, 612 48 Brno - Medlánky

Zastoupená:

Ing. Zdeňkem Špačkem, CSc., statutárním ředitelem

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Brno - město

Číslo účtu:

46100621/0100

IČ:

46900896

DIČ:

CZ 46900896

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 856

Objednatel:

Česká republika - Energetický regulační úřad
Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava

Zastoupený:

Ing. Janem Nehodou, místopředsedou

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

2421001/0710

IČ:

70894451

DIČ:

není plátcem DPH

ERÚ

uzavírají smlouvu o odborné pomoci, v níž se zavazuje konzultant k poskytnutí odborné pomoci
v souladu s čl. III. a V. této smlouvy a objednatel k zaplacení ceny za poskytnutí odborné pomoci
v souladu s čl. VII. této smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.
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II.

oPRÁ VNĚNÉ OSOBY
Jméno, příjmení. titul

1) Osoby

telefon

E-mail

oprávněné za konzultanta

a) k jednání ve věcech obchodních a smluvních:
Ing. Mgr. Jan Špondr

541 511 517

Ing. JinProcházka

541 511 622

jan.spondr@egubmo.cz
jiri.prochazka@egubmo.cz

b) k jednání ve věcech technických:
Ing. Jiří Procházka

541 511 622

Ing. Jin Malý

541 511 621

jiri.prochazka@egubmo.cz
jíri.maly@egubmo.cz

c) k předání díla:
Ing. Jiří Procházka
Ing. Jiří Malý

541 511 622

jíri. prochazka@egubmo.cz

541 511 621

jiri.maly@egubrno.cz

2) Osoby oprávněné za objednatele
a) k jednání ve věcech obchodních a smluvních:
Ing. Jan Nehoda

255715569

jan.nehoda@eru.cz

b) k jednání ve věcech technických:
Ing. Jan Nehoda

255715569

Ing. Ondřej Touš

255715573

jan.nehoda@eru.cz
ondrej .tous@eru.cz

c) k převzetí díla:
Ing. Jan Nehoda

255715569

Ing. Ondřej Touš

255715573

jan.nehoda@eru.cz
ondrej. tous@eru.cz

Osoba oprávněná k jednání není oprávněna uzavírat smlouvu, měnit ji, doplňovat a ukončovat smluvní
vztah, pokud se zároveň nejedná o osobu oprávněnou
zástupce společností), dle čl. I. této smlouvy.

III.

k podepisování

za společnost,

(zákonného

NÁZEV A PŘEDMĚT PLNĚNÍ, VĚCNÝ OBSAH PRACÍ

Název:
Konzultační činnost a odborná pomoc pro objednatele (ERÚ) v rámci projektu "Tarifní systém
2017"

Předmět plnění:
Předmětem plnění je Poskytování odborné konzultační pomoci při přípravě nového tarifního systému v
elektroenergetice v rámci projektu "Tarifní systém 2017", které souvisí s prodloužením plánovaného
termínu implementace nového tarifního systému velektroenergetice
na rok 2017. Poskytování
odborné konzultační činnosti bude zahrnovat zejména:
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Vypracování zprávy pro oponentní posudek k novému tarifnímu systému včetně aktualizovaných
zásad pro stanovení regulovaných cen v elektroenergetice
Spolupráce na vypořádání připomínek z oponentních posudků a aktualizace zásad pro stanovení
regulovaných cen v elektroenergetice na základě akceptovaných připomínek
Aktualizace výpočetního modelu nového tarifního systému pro výpočet regulovaných cen pro rok
2016
Průběžná aktualizace zásad pro stanovení regulovaných
schválených závěrů Tarifní komise a Řídícího výboru

cen v elektroenergetice

na základě

Zpracování podkladů pro prezentace včetně účasti na prezentacích

Předmětem plnění mohou být případně i další činnosti související s projektem "Tarifní systém 2017"
prováděné na základě požadavku objednatele.

IV.

SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

1.

Koordinaci postupu při poskytování odborné pomoci zajišťuje pověřený zaměstnanec
objednatele.

2.

Objednatel poskytne konzultantovi relevantní podklady, potřebné k poskytnutí požadovaných
konzultačních a poradenských činností vedoucích k přípravě nového tarifního systému v rámci
projektu "Tarifní systém 2017".

3.

Informace poskytnuté objednatelem jsou důvěrné a konzultant je nesmí bez písemného souhlasu
objednatele poskytnout třetí osobě, ani je použít v rozporu s účelem jejich poskytnutí. Tato
povinnost trvá i po skončení tohoto smluvního vztahu.

4.

Smluvní strany se zavazují ke vzájemné součinnosti za účelem operativního přehodnocování
priorit plnění a upřesnění věcné náplně odborné pomoci dle okamžitých požadavků objednatele
a možností konzultanta.

5.

Objednatel se zavazuje poskytnout konzultantovi součinnost při opatřování nezbytných vstupních
informací.

V.

TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

Zahájení prací: Smluvní strany se dohodly na zahájení plnění podle této smlouvy v termínu
od účinnosti této smlouvy, přičemž tato smlouva nabývá účinnosti podpisem smluvních stran.
Ukončení smluvního vztahu: Smluvní vztah založený touto smlouvou skončí 31. 12. 2015 bez ohledu
na skutečnost, že nebyl vyčerpán maximálně sjednaný počet hodin. Před tímto termínem, sjednaným
jako nejpozdější termín ukončení smlouvy, je smlouva ukončena rovněž vyčerpáním maximálního
sjednaného počtu konzultačních hodin uvedeného v čl. VII. odst. 5 této smlouvy. Tedy v případě, že
maximálně sjednaný počet hodin, který lze na tuto smlouvu čerpat, bude dosažen před termínem
sjednaným pro plnění podle této smlouvy, končí smluvní vztah vyčerpáním tohoto počtu hodin.
Poskytnuté poradenství nebo odborná pomoc nad sjednaný počet hodin nebude konzultantovi
uhrazeno.
Konzultant bude objednateli předávat plnění průběžně podle požadavků objednatele. Konkrétní
termíny poskytnutí odborné pomoci (účast na pracovním jednání objednatele, konzultace, zpracování
rozborů, úpravy tarifního systému atp.) a její rozsah budou dohodnuty mezi objednatelem
a konzultantem a budou vázány na harmonogram ERÚ spojený s implementací nového tarifního
systému plánovaného na rok 2017. Pro tyto účely (specifikace předmětu konkrétní odborné pomoci,
termíny) se smluvní strany výslovně dohodly, že je dostačující elektronická komunikace mezi osobami
oprávněnými jednat za smluvní strany ve věcech technických (uvedené v záhlaví smlouvy).
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Průběžné výstupy řešení, popř. odborné konzultace budou operativně poskytovány objednateli
elektronickou poštou a případné připomínky k plnění budou po projednání zapracovány a případné
vady odstraněny.
Místem plnění je Česká republika.

VI.

FORMA PLNĚNÍ

Forma poskytování odborné pomoci závisí na požadavku objednatele, muze se jednat např.
o konzultace na pracovních jednáních objednatele, telefonické konzultace, konzultace prostřednictvím
elektronické komunikace, písemné zpracování zadané problematiky. V případě, že podle požadavku
objednatele má být konkrétní odborná pomoc poskytnuta v písemné formě, sepíší strany o předání
a převzetí protokol. Současně z důvodu operativnosti konzultant zašle plnění elektronicky na kontaktní
e-mail objednatele. Objednatel se vyjádří ve lhůtě do 5 pracovních dní od takového předání plnění, zda
plnění akceptuje. V případě, že předané plnění neakceptuje, sdělí konzultantovi, proč neakceptuje
a současně uvede, jakým způsobem a v jaké lhůtě mají být zjištěné vady odstraněny. V případě, že se
objednatel ve lhůtě pro akceptaci plnění nevyjádří, má se za to, že plnění akceptuje.
Akceptací ostatní odborné pomoci je potvrzení výkazu poskytnutých konzultačních hodin (čl. VIII.
odst. 2 smlouvy).
Současně s poskytnutou odbornou pomocí konzultant poskytne nebo vrátí také všechny dokumenty
předané objednateli, které byly součástí požadované poradenské a odborné činnosti, tj. např.
kontrolované výpočetní soubory v MS Excel, revidované dokumenty v MS Word, případně jiné
dokumenty zpracované konzultantem dle požadavku objednatele. Předání dokumentů se předpokládá
elektronickou poštou, případně na žádost objednatele v tištěné formě a zaslané poštou, popř. osobním
předáním.
V případě, že na základě požadavku objednatele zpracuje poskytovatel stanovisko, které by mohlo
splňovat znaky díla ve smyslu zákona 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů,
smluvní strany se dohodly, že konzultant uděluje objednateli oprávnění dílo užít ke své volné ruce
v souvislosti s výkonem působnosti objednatele, zejména podle zákona Č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů.
č.

VII.
1.

CENA
Cena za odbornou pomoc je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem
526/1990 Sb., o cenách v platném znění, jako cena za odbornou pomoc podle této smlouvy je
sjednána ve výši 1.538,- Kč (slovy jeden tisíc pět set třicet osm korun českých) za hodinu
poskytnutých poradenských služeb.
Č.

2.

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

3.

Cena uvedená v odst. 1 je cena nejvýše přípustná bez DPH, kterou nelze překročit. Konzultant
není oprávněn účtovat bez písemného souhlasu objednatele další náklady, jako např. cestovné.
Konzultant jako plátce daně z přidané hodnoty připočítá k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty
v sazbě dle platných předpisů k datu zdanitelného plnění.

4.

Smluvní strany se dohodly, že konzultant je povinen průběžně vést evidenci počtu poskytnutých
konzultačních hodin a hodin odpracovaných v rámci plnění podle této smlouvy a na žádost
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objednatele sdělit počet vyčerpaných
poskytování odborné pomoci cekem.
5.

konzultačních

hodin a hodin odpracovaných

Smluvní strany se dále dohodly, že maximální počet konzultačních
konzultantem v rámci prací objednatele, je 195 hodin.

VIII.

v rámci

hodin, poskytovaných

PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

1.

Cenu za plnění smlouvy uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu), kterou je
konzultant oprávněn vystavit vždy po ukončení kalendářního měsíce, ve kterém bylo sjednané
plnění poskytnuto. V případě posledního plnění v prosinci je konzultant oprávněn vystavit fakturu
před koncem kalendářního měsíce, avšak po ukončení plnění a odsouhlasení výkazu
konzultačních hodin dle odstavce 2.

2.

Nedílnou součástí každé faktury bude vždy specifikace plnění (zpracování části plnění, ostatní
odborná pomoc) včetně výkazu konzultačních hodin a hodin odpracovaných v rámci poskytování
odborné pomoci, skutečně poskytnutých a odpracovaných konzultantem v příslušném
kalendářním měsíci, který bude dopředu odsouhlasen oprávněnou osobou objednatele formou
podpisu na výkazu poskytnutých konzultačních hodin. Objednatel potvrdí výkaz do 5 pracovních
dnů od obdržení. Zaslání a zpětné potvrzení výkazu poskytnutých konzultačních hodin se
předpokládá elektronickou poštou.

3.

Faktura bude mít splatnost 21 dní ode dne doručení objednateli. Konzultant se zavazuje uvést
na faktuře evidenční číslo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy.

4.

Objednatel je oprávněn vrátit konzultantovi chybně vystavenou fakturu nebo fakturu, která
neobsahuje zákonné náležitosti. V takovém případě konzultant vystaví novou fakturu
s opravenými údaji a dnem doručení faktury začíná běžet nová 21 denní lhůta její splatnosti.

5.

Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum uvedené na potvrzeném výkaze poskytnutých
konzultačních hodin, specifikované v odst. 2.

6.

Konzultant je oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) po uskutečnění plnění podle této
smlouvy a po akceptaci plnění objednatelem.

7.

Vystavená faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona
z přidané hodnoty v platném znění k datu zdanitelného plnění.

8.

Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný dnem odepsání příslušné částky z účtu
objednatele ve prospěch účtu konzultanta. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 21 dnů
po jejím obdržení, ačkoli po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.

IX.

č

235/2004 Sb., o dani

SMLUVNÍ POKUTY

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny podle této smlouvy se objednatel zavazuje uhradit
poskytovateli úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č., 351/2013 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. V případě prodlení konzultanta s předáním plnění, u kterého byla sjednána písemná forma a
stanoven termín plnění, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý
den prodlení od termínu dohodnutého mezi objednatelem a konzultantem až do doby převzetí plnění.
V případě porušení povinnosti konzultanta stanovené v ustanovení čl. IV., odst. 3, této smlouvy, je
oprávněn objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé jednotlivé porušení této
povinnosti.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
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X.

UKONČENÍ

SMLUVNÍHO

VZTAHU

Tento smluvní vztah může být ukončen písemnou dohodou obou smluvních stran nebo odstoupením
od smlouvy jedné nebo druhé smluvní strany v případě, že dojde k podstatnému porušení smlouvy
jednou ze smluvních stran, za podmínek uvedených v § 2001 a následujících zákona 89/2012. Sb.,
Občanský zákoník.
č.

V případě, že dojde k podstatnému porušení smlouvy, je smluvní strana oprávněna odstoupit
od smlouvy, jestliže to oznámí druhé straně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto porušení
dověděla. Za podstatné porušení této smlouvy pokládají smluvní strany prodlení objednatele s úhradou
ceny díla přesahující 30 dnů termín splatnosti faktury, dále prodlení konzultanta s dodáním díla
přesahující 14 dnů oproti smluvenému termínu a porušení povinnosti vyplývající z čl. IV., odst. 3.
V písemném odstoupení od smlouvy musí odstupující smluvní strana uvést, v čem spatřuje důvod
odstoupení od smlouvy, popřípadě připojit k tomuto úkonu doklady prokazující uváděné důvody.
S ohledem na skutečnost, že se jedná o smlouvu s postupným dílčím plněním, lze odstoupit
od smlouvy pouze s účinky do budoucna. To neplatí, nernají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro
objednatele význam.
Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ani
smluvních ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i
po ukončení smlouvy.

XI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě, že na jedné nebo na druhé smluvní straně nastanou změny, ke kterým dojde nezávisle
na vůli smluvní strany (například změna sídla, změna jednajících osob atd.), je povinna smluvní
strana, u níž došlo k těmto změnám, uvedené změny druhé smluvní straně písemně oznámit. Pokud tak
neučiní, odpovídá druhé smluvní straně za vzniklou škodu.
Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami.
Tato smlouva je zpracována ve čtyřech vyhotoveních. Po podpisu smluvních stran obdrží objednatel
tři vyhotovení a konzultant jedno vyhotovení smlouvy.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
Na právní vztahy výslovně neupravené v této smlouvě se vztahují příslušná ustanovení zákona
89/2012 Sb., občanský zákoník.
č.
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XII.

PODPISY SMLUVNÍCH

STRAN

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena
po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných
podmínek.
Na důkaz této skutečnosti připojují oprávněné osoby své vlastnoruční podpisy.
V Brně, dne:

1. 1L . LQ is

Konzultant:

-...._
EGú Brno. a.s.
Hudcova 487176a

612 48 Bmo - Medlánh
Příloha č.l :
Finanční kalkulace
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EGU Brno, a. s.
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 856

KALKULACE CENY KONZULTAČNÍ
ke smlouvě o dílo č. 15 125

ČINNOSTI

Název projektu:
Konzultační činnost a odborná pomoc pro objednatele
systém 2017"

1.

SPECIFIKACE

A. Kalkulační

JEDNOTLIVÝCH

(ERÚ) v rámci projektu"

KALKULAČNÍCH

Tarifní

POLOŽEK

cena na jeden člověkoden a její struktura.

Pro práce společnosti je stanovena kalkulační cena za jeden člověkoden pro profesní
kategorie pracovníků:

I. profesní kategorie:
Ředitel sekce a manažer projektu

II profesní kategorie:
Odpovědný pracovník za ucelenou dílčí a odborně specializovanou část řešení

III profesní kategorie:
Inženýrský a technický pracovník
Vnitřní struktura kalkulační ceny na jeden přepočtený člověkoden, vychází ze základní
kalkulační jednotky, a to hodinové mzdy (průměrná hrubá hodinová mzda)
Jednotlivé kalkulační položky zahrnují:

*
*
*
*
*

Průměrná hrubá mzda za člověkoden- přepočtená mzda na průměrný kalkulační den
( hodinu)
SP+ZP

- sociální a zdravotní pojistné dle přísl. zák. v pl. znění

výrobní náklady

- odpisy technologie a zařízení, energie,
telekomunikace, opravy a udržování, přímý materiál,
cestovné, odbytové náklady, služby

správní náklady

- odpisy budov, správní režie

kalkulační zisk

- ve výši obvyklé (do 9%)

Výše denní kalkulační ceny profesních kategorií pracovníků je stanovena pro rok 2015

následovně:

Kategorie/cena

Kategorie

Kalkulovaná denní cena [Kč/den]

I.

Kategorie

14996

II.

Kategorie

11752

III.

8938

B. Celkový počet dnů řešení díla

Celkový počet dnů potřebných na řešení díla je stanoven s ohledem na náročnost, věcný
rozsah řešení a počet pracovníků na jednotlivé činnosti. Přitom se předpokládá, že reálné
nasazení pracovníků jednotlivých profesních kategorií bude závislé na časovém
harmonogramu prací, a jejich počet bude v čase proměnný.
2.

KALKULACE

HODINOVÉ

CENY

Hodinová cena konzultační činnosti vychází z výše denní kalkulační ceny profesních
kategorií pracovníků a jejich průměrného zastoupení v konzultačních činnostech. Výpočet
kalkulace ceny je uveden v přiložené tabulce.
Profesní kategorie zaměstnanců

Položka kalkulačního schématu

I.
Kalkulačnícena na 1 člověkoden

(tis. Kč)

Zastoupeníkategorií zaměstnanců
Přepočtená hodinová cena na práce

II.

14,996

11,752

8,938

15%

60%

25%

(tis. Kč)

Přepočtená hodinová cena na práce:

Ing. Jiří Procházka
ředitel sekce 0100
EGÚ Brno, a. s.
V Brně dne 2.7.2015

2

100%
1,538

1538 Kč/hod

Kalkulaci zpracoval:

Celkem
III.

