Úřad vlády České republiky
ev. č. 16/068-0
Smlouva o poskytování poradenských služeb
„Konzultace v oblasti prezentace VVI“
uzavřená na základě § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“)
Česká republika – Úřad vlády České republiky
Se sídlem:
nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
IČO:
00006599
DIČ:
CZ00006599
Zastoupena:
Ing. Veronikou Kramaříkovou, MBA, ředitelkou odboru Kanceláře
místopředsedy vlády
Bankovní spojení:
ČNB Praha 1, účet č. 4320001/0710
(dále jen „Objednatel“)
a
Bohemia Entrypoint, s.r.o.
Se sídlem:
V rohu 434/3, Praha 4, PSČ 142 00
IČO:
27258629
DIČ:
CZ27258629
Zastoupena:
Jiřím Dvořákem, jednatelem
zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 108214
Bankovní spojení:
(dále jen „Poskytovatel“)
(Objednatel a Poskytovatel jsou v této smlouvě nazývání jednotlivě též jako „Smluvní strana“
a společně též jako „Smluvní strany“)
se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na následující smlouvě o poskytování
poradenských služeb (dále jen "smlouva").
Čl. I
Předmět smlouvy
1.

Předmětem této smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Objednateli poradenské a
konzultační služby v oblasti prezentace Věda, výzkum a inovace, spočívající ve
a) vytvoření Marketingové analýzy pro Zadavatele (dále jen „Analýza“),
b) vytvoření Návrhu realizace marketingové kampaně vzešlé z Analýzy (dále jen „Návrh
realizace“),
c) vytvoření Metodiky vyhodnocení a provedení zhodnocení (dále jen „Vyhodnocení“) a
d) realizaci některých marketingových aktivit navržených v Návrhu realizace dle písm. b)
(dále jen „Realizace“)..

2.

Analýza:
Poskytovatel vypracuje Analýzu v pro oblast Věda, výzkum a inovace (dále jen „Obor“) s
cílem definování cílových skupin včetně navržení plánu opatření v několika časových
úrovních a navržený marketingový mix. Marketingovým mixem se rozumí Poskytovatelem

veškeré doporučené marketingové aktivity. Analýza se kromě Oboru bude též zabývat
profilováním sekce místopředsedy vlády v rámci propagace Oboru.
Analýza bude obsahovat návrh realizace zviditelnění Oboru.
3.

Návrh realizace:
Návrh realizace bude zpracován v úzké souvislosti se zpracovanou Analýzou a bude
obsahovat výčet marketingových aktivit, které je Poskytovatel schopen pro Objednatele
zajistit, harmonogram aktivit a případně jednotkové ceny za tyto aktivity.

4.

Realizace:
Na základě doporučených marketingových aktivit dle Návrhu realizace se smluvní strany
dohodnou na plnění konkrétních marketingových aktivit Poskytovatelem, jejich
harmonogramu a cenách za ně. Těmito aktivitami mohou být například, nikoliv však výlučně
- vytvoření a realizace koncepce fungovaní existujících on-line kanálu,
- Facebook VVI, Facebook a Twitter předsedy Bělobrádka,
- vytvoření koncepce a realizace nového on-line kanálu,
- Youtube kanál propagujicí VVI,
- vytvoření konceptu a realizace blogu a pravidelného newsletteru,
- pravidelné publikovaní blogu,
- měsíční / kvartální newsletter.

5.

Vyhodnocení:
V rámci Vyhodnocení Poskytovatel vypracuje návrh nástrojů a měřitelných ukazatelů, na
základě kterých bude moci Objednatel průběžně vyhodnocovat úspěšnost zviditelňování
Oboru v rámci definování produkčních kroků vzešlých z Návrhu realizace (dále jen „Úvodní
část Vyhodnocení“).
Vyhodnocení dále zahrnuje samotné zhodnocení fáze Realizace Poskytovatelem (dále jen
„Závěrečná část Vyhodnocení“).

6.

Předmětem této smlouvy je dále závazek Objednatele řádně poskytnuté služby nebo
výstupy z nich převzít a zaplatit za ně Poskytovateli sjednanou odměnu podle jednotlivých
fází splnění.

7.

Poskytovatel bude poskytovat služby dle této smlouvy a dle pokynů, úkolů a zadání
místopředsedy vlády nebo jím pověřených osob. Osobou pověřenou k předávání těchto
zadání a převzetí výsledků a výstupů činnosti Poskytovatele, pokud v konkrétním případě
nebude stanoveno jinak, je ředitelka odboru Kanceláře místopředsedy vlády Ing. Veronika
Kramaříková, MBA.
Čl. II
Práva a povinnosti smluvních stran

1.

Poskytovatel
a)

prohlašuje, že disponuje potřebnými odbornými
pro poskytování služeb podle této smlouvy,

znalostmi

a

schopnostmi

b)

se zavazuje, že služby ani výsledky své činnosti podle této smlouvy neposkytne
bez písemného souhlasu Objednatele dalším subjektům,

c)

je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při plnění této
smlouvy dozvěděl. Povinnosti mlčenlivosti může Poskytovatele zprostit jen Objednatel
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svým písemným prohlášením či zmocněním a dále v případech stanovených
zákonnými předpisy. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy.

2.

d)

se zavazuje, že při své činnosti bude postupovat nanejvýš diskrétně a bude dbát,
aby nebyla poškozena dobrá pověst Objednatele,

e)

je povinen se účastnit pracovních schůzek s Objednatelem nebo s Objednatelem
pověřenými osobami, a to za účelem projednání postupů souvisejících s poskytováním
služeb,

f)

je povinen chránit zájmy Objednatele, zejména je povinen upozornit Objednatele
na veškerá nebezpečí škod, která jsou mu známa a která souvisejí s poskytováním
služeb,

g)

je povinen vést písemně průkaznou evidenci poskytnutých služeb a jejich rozsahu jako
podklad pro vyúčtování odměny dle článku III. této smlouvy,

h)

se zavazuje, že po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy neuzavře bez souhlasu
Objednatele se třetí osobu, která má shodný nebo podobný předmět činnosti jako
Objednatel, žádný smluvní vztah se shodným nebo totožným předmětem, jaký má tato
smlouva,

i)

se zavazuje, že při plnění předmětu této smlouvy neporuší práva třetích osob, která
těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských
práv a práv průmyslového vlastnictví; v případě, že Objednateli vzniknou v důsledku
uplatnění takových práv třetích osob vůči Objednateli náklady, výdaje, škody
či majetková nebo nemajetková újma, pak se zavazuje k jejich úhradě v plné výši.

j)

vyjadřuje souhlas se zveřejněním smlouvy.

Objednatel je povinen
a)

poskytovat potřebná dostupná data a informace, které Poskytovatel nezbytně potřebuje
k plnění předmětu smlouvy. Objednatel má však právo se rozhodnout, že některá data,
informace a podklady Poskytovateli nepředá; v takovém případě Objednatel není
oprávněn nárokovat vady poskytnutého plnění ani škody vzniklé v důsledku toho,
že Poskytovatel nemohl přihlédnout při plnění této smlouvy k datům, informacím
a podkladům, které mu Objednatel nepředal,

b)

informovat Poskytovatele o všech důležitých skutečnostech a změnách, které by mohly
mít vliv na realizaci předmětu smlouvy,

c)

umožnit Poskytovateli po dobu trvání smlouvy přístup do budovy Objednatele a
možnost využití technického vybavení Objednatele potřebného k řešení úkolů
vyplývajících ze smlouvy.
Čl. III
Odměna a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje za poskytnuté služby zaplatit odměny (cenu) podle následujícícho
schématu:
a) Zpracování Analýzy a Návrh realizace za cenu 145.000 Kč bez DPH, tj. 175.450 Kč vč.
DPH po jejich předání a schválení objednatelem.
b) Realizace – cena bude stanovena na základě zpracované Analýzy a Návrhu realizace
dohodou mezi Objednatelem a Poskytovatelem a zpracována dle jednotlivých položek.
Celková dohodnutá cena navrženého marketingového mixu v rámci Realizace nesmí
překročit částku 300.000 Kč bez DPH, tj. 363.000 Kč vč. DPH a ceny nesmí převyšovat
cenu obvyklou. Cena bude hrazena v měsíčních platbách na základě předloženého a
Objednatelem schváleného výkazu realizovaných aktivit.
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c) Cena za Vyhodnocení vč. zhodnocení celé Realizace bude uhrazena po ukončení
Realizace a předání Závěrečné části Vyhodnocení Objednateli a jejího schválení
Objednatelem, a to ve výši za cenu 45.000 Kč bez DPH, tj. 54.450 Kč vč. DPH.
2. Odměny dle odst. 1 tohoto článku jsou konečné a zahrnují veškeré náklady Poskytovatele
spojené s plněním předmětu smlouvy, jako je např. cestovné, ubytování, administrativní
práce, telefony apod.
3. Plnění dle této smlouvy se považuje za uskutečněné vždy k poslednímu dni kalendářního
měsíce. Po uskutečnění zdanitelného plnění je Poskytovatel oprávněn vystavit fakturu –
daňový doklad.
4. Splatnost faktur je 21 dnů ode dne prokazatelného doručení jejich originálů Objednateli, a to
na adresu Objednatele.
5. Odměna se považuje za uhrazenou dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele
ve prospěch účtu Poskytovatele. Prokazatelným datem doručení faktury je též příjmové
razítko podatelny Objednatele.
6. Faktury budou mít tyto náležitosti:
-

označení faktury a její číslo,

-

názvu a sídla Objednatele a Poskytovatele,

-

podpis zástupce Poskytovatele a jeho IČO,

-

označení bankovního spojení, označení peněžního ústavu, číslo účtu,

-

číslo smlouvy dle číselné řady Objednatele (ev.č.),

-

datum vystavení,

-

označení předmětu plnění,

-

fakturovanou částku,

-

další náležitosti dle § 435 občanského zákoníku a daňového dokladu dle zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. Přílohou faktur bude vždy Objednatelem schválený výkaz poskytnutých služeb za období,
za které bude příslušná faktura vystavena, nebo doklad o schválení ostatních částí
předmětu smlouvy Objednatelem.
8. V případě, že faktura nebude mít stanovené náležitosti a přílohy nebo bude obsahovat
chybné údaje, je Objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit Poskytovateli,
aniž by se tím Objednatel dostal do prodlení s úhradou faktury. Nová lhůta splatnosti počíná
běžet dnem obdržení opravené nebo nově vystavené faktury. Důvod případného vrácení
faktury musí být objednatelem jednoznačně vymezen.
9. Odměna bude Objednatelem hrazena Poskytovateli bezhotovostním převodem na bankovní
účet Poskytovatele uvedený na faktuře.
Čl. IV
Náhrada škody
V případě, že Poskytovatel způsobí Objednateli porušením závazků vyplývajících z této
smlouvy škodu, je povinen ji v plné výši uhradit Objednateli.
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Čl. V
Místo plnění
Místem plnění je Úřad vlády, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana.
Čl. VI
Smluvní pokuty
1.

Smluvní strany se dohodly, že pokud Poskytovatel poruší některou z povinností týkající se
ochrany informací a závazku mlčenlivosti, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve
výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

2.

Úhradou smluvní pokuty se Poskytovatel nezbavuje povinnosti pokračovat v plnění smlouvy
ani nahradit prokazatelnou škodu.
Čl. VII
Ochrana důvěrných informací, uveřejnění smlouvy

1. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících
se předmětu této smlouvy, které nejsou právními předpisy určeny ke zveřejnění nebo nejsou
obecně známé. S informacemi poskytnutými Objednatelem za účelem splnění závazků
dodavatele plynoucích z této smlouvy je povinen Poskytovatel nakládat jako s důvěrnými
materiály.
2. Za důvěrné materiály se pro účel této smlouvy nepovažují:
a)

informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem jejich
zpřístupnění Poskytovatelem,

b)

informace, které Poskytovatel získá jako informace nikoli důvěrného charakteru
z jiného zdroje než od Objednatele.

3. Poskytovatel se zavazuje použít důvěrné materiály výhradně za účelem splnění svých
závazků vyplývajících ze smlouvy. Poskytovatel se zejména zavazuje, že on ani jiná osoba,
která bude Poskytovatelem seznámena s důvěrnými materiály v souladu s touto smlouvou,
je nezpřístupní žádné třetí osobě vyjma případů, kdy:
a) Poskytovatel zpřístupní důvěrné materiály s předchozím písemným souhlasem
Objednatele,
b) tak stanoví platný právní předpis.
4. V případě, že Poskytovatel bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění
důvěrných materiálů neoprávněné osobě, je povinen neprodleně o této skutečnosti
informovat Objednatele a vynaložit úsilí k nápravě tohoto stavu.
5. Objednatel je oprávněn uveřejnit tuto smlouvu a informace z ní vyplývající, zejména pak výši
sjednané odměny a skutečně uhrazené odměny, a to jakýmkoliv způsobem.
Čl. VIII
Platnost a doba trvání této smlouvy, ukončení smlouvy
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu, účinnosti dnem podpisu smlouvy
a je uzavřena na dobu určitou do 30. 11. 2016.
2. Analýzu, Návrh realizace a Úvodní část Vyhodnocení Poskytovatel předá objednateli do 30
dnů od uzavření smlouvy. Realizaci marketingových aktivit, na nichž se smluvní strany
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dohodnou, bude Poskytovatel poskytovat dle sjednaného harmonogramu. Závěrečnou část
Vyhodnocení Poskytovatel předá do 30 dnů po skončení Realizace.
3. Tuto smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo jednostranně
písemnou výpovědí. Tuto smlouvu může vypovědět kterákoliv ze smluvních stran, a to i bez
udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
4. Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy. Za podstatné
porušení smlouvy se považuje zejména prodlení Poskytovatele s poskytováním služeb proti
lhůtám uvedeným v této smlouvě nebo sjednaným v harmonogramu pro Realizaci delší než
10 dnů.
5. Smluvní strany provedou veškeré finanční a věcné vypořádání nejpozději do 30 dnů
po skončení smluvního vztahu dle této smlouvy.
6. V případě, že dojde k předčasnému ukončení smluvního vztahu dle této smlouvy,
a to na základě právního úkonu kterékoliv ze smluvních stran, je Poskytovatel vždy povinen
upozornit Objednatele na možná nebezpečí zmaření účelu této smlouvy nebo vzniku škody
bezprostředně hrozící Objednateli nedokončením předmětu této smlouvy a provést
nezbytná opatření potřebná k zabránění takového zmaření nebo škody.
Čl. IX
Ostatní ujednání
1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody smluvních stran formou písemných číslovaných
dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. V otázkách, které nejsou touto smlouvou upraveny, se řídí právní vztahy platným právem
České republiky, zejména občanským zákoníkem.
3. Nastanou-li skutečnosti, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně
znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou smluvní strany povinny se o tom
bez zbytečného odkladu písemně informovat. Zároveň jsou obě smluvní strany zavázány
společně podniknout veškeré kroky k překonání překážek plnění této smlouvy.
4. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná. Smluvní strany
se v takovém případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým
ustanovením, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného
či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů
České republiky.
5. Obě smluvní stany podpisem této smlouvy vylučují, aby nad rámec jejích výslovných
ustanovení a ustanovení jejích příloh byla jakákoliv jejich práva či povinnosti dovozovány
z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, resp. ze zvyklostí
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této smlouvy.
6. Poskytovatel převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, a proto
mu nepřísluší domáhat se práv uvedených v § 1765 odst. 1 a § 2620 odst. 2 občanského
zákoníku.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 a Poskytovatel
1 stejnopis.
8. Žádná ze smluvních stran nesmí práva a povinnosti z této smlouvy bez písemného
souhlasu druhé smluvní strany postoupit na jiné subjekty.
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9. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem
přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v
tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.
V Praze dne 14. 06. 2016

V Praze dne 14. 06. 2016

Za Objednatele

Za Poskytovatele

……………………….. …………….
Ing. Veronika Kramaříková, MBA v.r.
ředitelka Kanceláře místopředsedy vlády

………………………..
Jiří Dvořák v.r.
jednatel společnosti
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