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Evid.č. smlouvy poskytovatele:
Smlouva o poskytování poradenských a konzultačních služeb
Níže uvedené strany
PREFIS, a.s.
se sídlem:
Metodova 7, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
IČ:
35704977
jednající:
Ing. Viera Bieliková
bankovní spojení:
Slovenská sporitel'ňa, a.s.
číslo účtu:
0179576316/0900
SWIFT (BIC ):
GIBASKBX
IBAN:
SK69 0900 0000 000 I 7957 6316
kontaktní údaje (telefon, e-mail):lng.PeterÁgh.+421948200844.pagh@prefis.sk.
zapsaná: v OR vedeným OS Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo: 1236/B
(dále jen "poradce")
a

Česká republika - Energetický regulační úřad
se sídlem:
Masarykovo náměstí 91/5, 586 Ol Jihlava
IČ:
70894451
jednající:
Ing. Martina Krčová, MBA
bankovní spojení:
Česká národní banka
číslo účtu:
2421001/0710
kontaktní údaje (telefon, e-mail): Ing. Martin Bortlík, + 420 724 060 799,
martin.bortlik@eru.cz,
(dále jen "objednatel")
(společně též jako "smluvní strany")
uzavírají níže uvedeného dne dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), tuto smlouvu o poskytování
poradenských a konzultačních služeb (dále jen "smlouva").

I.
Předmět smlouvy a způsob plnění
1.

Předmětem této smlouvy je poskytování odborných poradenských a konzultačních
služeb (dále též jako "služby") týkajících se monitorování velkoobchodního trhu
s energií (dále též jako "trh"), navrhnutí systému a popisu vytváření výstrah (alertů)
pro zjišťování neobvyklých aktivit účastníků trhu, které mohou představovat zneužití
trhu, a zajištění školení vztahující se k předmětu Smlouvy pro pracovníky odboru
REMIT.
Poradce se zavazuje poskytovat objednateli odborné poradenské a konzultační služby
při:
zpracování interní metodiky monitorování velkoobchodního trhů s energiemi;
zpracování pravidelného reportingu týkajícího se vývoje energetického trhu;

.

vytváření definic anomálií na trhu a podezřelého
chování účastníků trhu
představující možné praktiky zneužívání trhu;
analyzování obchodních a fundamentálních dat účastníků trhu včetně následného
vyhodnocení výstupů;
vytváření návrhu monitorovacího systému pro trh s energií;
nastavení
specifických
vlastností
monitorovacího
systému
pro
český
velkoobchodní trh s energií.
2.

Způsob plnění:
Služby (poskytování odborných poradenských a konzultačních
služeb) podle této
smlouvy bude provádět poradce průběžně po dobu trvání smlouvy v rozsahu a
termínech
dle
požadavku
objednatele,
vzájemně
odsouhlasených
oběma smluvními stranami (objednatelem i poradcem).
Forma poskytování služeb 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
poradce zašle plnění elektronicky
na kontaktní e-mail
objednatele.
V případě, že na základě požadavku objednatele zpracuje poradce stanovisko, které by
mohlo splňovat znaky díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve
znění pozdějších předpisů, smluvní strany se dohodly, že poradce uděluje objednateli
oprávnění dílo užít ke své volné ruce v souvislosti s výkonem působnosti objednatele.

II.
Povinnosti poradce
1.

Poradce je povinen při poskytování odborných poradenských a konzultačních služeb
objednateli postupovat s náležitou odbornou péčí v souladu s platnými právními
předpisy, chránit práva a oprávněné zájmy objednatele, a to především z hlediska
optimalizace nákladů vynaložených na realizaci služeb dle čl. I. smlouvy. K realizaci
služeb dle čl. I. smlouvy je poradce povinen důsledně využívat všechny zákonné
prostředky a uplatňovat, co podle svého odborného přesvědčení a příkazů objednatele
pokládá za prospěšné. Je přitom vázán pouze zákony a dalšími obecně závaznými
právními předpisy České republiky a v jejich mezích také příkazy objednatele.

2.

Poradce se zavazuje, že výsledky poradenských a konzultačních služeb dle čl. I.
smlouvy neposkytne dalším subjektům.

3.

Poradce je povinen oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při plnění
předmětu smlouvy, které mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. Zjistí-Ii
poradce, že příkazy objednatele jsou nevhodné či neúčelné pro plnění předmětu
smlouvy, je povinen na to objednatele neprodleně písemně upozornit.
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III.
Povinnosti objednatele
1.

Objednatel se zavazuje poskytnout poradci veškerou součinnost, která se v průběhu
plnění závazků poradce dle této smlouvy projeví jako potřebná pro plnění předmětu
této smlouvy.

2.

Objednatel se zavazuje zaplatit poradci za poskytnuté služby odměnu dle čl. IV bodu 1
smlouvy.
IV.
Odměna za poskytnuté služby

1.

Odměna za konzultační hodinu je 506 Kč bez DPH.

2.

Odměna poradce za poskytnuté služby činí maximálně 97.200 Kč bez DPH.

3.

Odměna dle čl. IV. bodu I. smlouvy zahrnuje veškeré nezbytné náklady poradce, jako
jsou např. administrativní práce, telefony, cestovné, atd. spojené s poskytováním
poradenských a konzultačních služeb dle této smlouvy.

4.

Konzultační hodinou se rozumí hodina plnění v některé z forem dle čl. I (služba
poradenství a odborná pomoc v oblastech dle čl. I odst. I ve formě konzultace na
pracovních jednáních objednatele, telefonické konzultace, konzultace prostřednictvím
elektronické komunikace, písemné zpracování zadané problematiky).

5.

Poradce je povinen v průběhu trvání smlouvy evidovat počet skutečně poskytnutých
konzultačních hodin a na žádost objednatele kdykoliv sdělit jejich výši.

v.
Platební podmínky

I.

Odměna bude uhrazena na základě faktury - daňového dokladu včetně příloh
dokladujících realizaci předmětu plnění. Poradce vystaví a doručí daňový doklad
(fakturu) do desátého dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly služby
poskytnuty. Faktury je možné zasílat elektronicky na elektronickou adresu objednatele
uvedenou v záhlaví smlouvy ve formátu PDF. Nedílnou součástí každé faktury bude
vždy výkaz konzultačních hodin skutečně poskytnutých a odpracovaných
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.

2.

Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v souladu s pravidly a obsahovými
náležitostmi podle § 28 a 29 zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů, a obsahovat odkaz na číslo smlouvy.

3.

Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je stanovena na 21 kalendářních dnů ode
dne doručení objednateli.
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4.

Odměna bude objednatelem hrazena poradci bezhotovostním převodem na bankovní
účet uvedený v záhlaví smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že dnem úhrady se
rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

5.

Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované
náležitosti, nebo která obsahuje jiné cenové údaje, nebo jiný druh služeb, než
dohodnuté ve smlouvě s tím, že doba splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu
běžet ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel tak není v prodlení, uhradí-Ii
daňový doklad do 21 dnů po obdržení opravené faktury, ačkoli po termínu, který je na
daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.

6.

Zálohové platby objednatel neposkytuje.

VI.
Trvání a zánik smlouvy
I.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 8 měsíců ode dne účinnosti. Smlouva je
uplynutím této lhůty ukončena i přesto, že nebyl v této lhůtě vyčerpán maximální
počet hodin, respektive výše maximálního plnění dle čl. IV. odst. 2.

2.

Smluvní strany se dohodly, že smlouvu lze bez jakýchkoli sankcí ukončit písemnou
výpovědí doručenou druhé straně. Výpovědní lhůta činí dva měsíce a počíná běžet
prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé straně
doručena.

VII.
Povinnost mlčenlivosti
I.

Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících
se druhé smluvní strany, o kterých se při plnění této smlouvy dozvěděly.

2.

Smluvní strany jsou současně povinné zachovávat mlčenlivost o veškerých
skutečnostech, které druhá smluvní strana v průběhu poskytování služeb označila jako
důvěrné. Smluvní strany nejsou oprávněny tyto skutečnosti sdělovat třetím stranám,
nebo je interně využívat.

3.

Povinnost mlčenlivosti se vztahuje v celém rozsahu i na konzultanty poradce.

4.

V případě porušení povinnosti mlčenlivosti jsou obě smluvní strany povinné uhradit
smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé zjištěné jednotlivé porušení této
povinnosti. Za porušení povinnosti konzultanty poradce odpovídá poradce, jakoby
povinnost porušil sám.
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VIII.
Sankční ujednání
1.

Bude-li objednatel v prodlení s úhradou odměny za poskytnuté služby, je povinen na
základě předchozí písemné výzvy poradce zaplatit úrok z prodlení ve výši stanovené
nařízením vlády 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
č.

2.

Poruší-li některá ze smluvních stran některou z povinností danou touto smlouvou, je
povinna druhé straně uhradit náklady s tím spojené.

3.

V případě, že poradce nezpracuje písemné plnění - stanovisko, připomínky nebo
rozbor ve sjednaném termínu takového dílčího plnění, a objednatel mu poskytl
potřebnou součinnost, je objednatel oprávněn vyúčtovat poradci smluvní pokutu ve
výši 500 Kč za každý ukončený kalendářní den prodlení s jeho předáním, maximálně
do výše odměny poradce za poskytnuté služby.

4.

Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé v souvislosti
s porušením povinnosti. Objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody přesahující
smluvní pokutu.
IX.
Závěrečná ujednání

1.

Poradce je oprávněn na svých propagačních materiálech v sekci "Partneři" zveřejnit
informace o spolupráci s objednatelem, včetně loga Energetického regulačního úřadu.
Toto oprávnění platí do jeho písemného odvolání ze strany objednatele.

2.

Není-li některá otázka v této smlouvě výslovně upravena, řídí se vztahy mezi
objednatelem a poradcem příslušnými ustanoveními zákona
89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
č.

3.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem 1. 1. 2016.

4.

Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou jako dodatky označeny, a
tyto se stanou nedílnou součástí smlouvy.

5.

Veškeré přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy.

6.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze
smluvních stran.

7.

Případná neplatnost některého ujednání této smlouvy nemá vliv na platnost ostatních
ujednání. Smluvní strany se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou
součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena
novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy tato potřeba vyvstane.

8.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé,
svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní
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strany této smlouvy dále prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámili, obsahu
porozuměli, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
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objednatel
Ing. Martina Krčová, MBA
místopředsedkyně
Energetický regulační úřad

Ing. Viera Bieliková
jednatel
PREFIS, a.s.
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