
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB 

č.42/45/2020 

(dále jen „Smlouva") uzavřená ve smyslu§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen 11Občanský zákoník"), níže uvedeného dne, měsíce a roku 

MEZI: 

(1) Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad, IČ: 49370227, se sídlem Jankovcova 1518/2, Praha 7, 
PSČ 170 04, jehož jménem jedná Ing. Miloslav Kala, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu (dále 
jen „Příkazce"); a

(2) Ing. Petr Zahradník, MSc., ekonom, člen Evropského a sociálního výboru, IČO: 67418317, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx bankovní účet č.: xxxxxxxxxx/xxxx (dále
jen ,,Příkazník").

(Příkazce a Příkazník jsou dále také společně uváděni jako „Strany" a každý samostatně jako „Strana") 

1. ÚČEL SMLOUVY

Účelem této Smlouvy je poskytnutí expertní a poradenské činnosti v rámci kontrolní akce č. 20/18

"Peněžní prostředky Evropské unie určené k plnění národních cílů strategie Evropa 2020". Expertní

a poradenské činnosti budou poskytovány zejména v oblasti ekonomického modelování programů

spolufinancovaných z prostředků EU v ČR.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Tato Smlouva stanoví podmínky, za kterých bude Příkazník poskytovat expertní a poradenskou
činnost pro Příkazce (dále jen „Poradenské služby").

2.2 Předmětem Poradenské služby bude zejména příprava a vypracování dokumentů souvisejících
s výše uvedenou kontrolní akcí a obsahujících:

a) Kvantifikaci např. pomocí ad-hoc vytvořené škály nebo stupnice, jak významná je kauzalita mezi

potenciální produktivitou ekonomiky ČR, iniciovanou výdaji na jednotlivá opatření Evropských

strukturálních a investičních fondů (dále jen „ESIF"), a jednotlivými cíli strategie Evropa 2020.

Vytvořený ekonomický model bude nutně představovat komplexní hodnocení významnosti se

zohledněním endogenních a exogenních faktorů (např. hospodářský růst u obchodních

partnerů ČR) s cílem získat přesvědčivé důkazy pro zodpovězení kontrolní otázky, zda je vliv

opatření financovaných z ESIF na dosahování národních cílů Strategie Evropa 2020 významný.



b) Kvantifikaci, jaká je míra vedlejších účinků investic ESIF do zkvalitněné infrastruktury, lidského

kapitálu a výzkumu a vývoje na produktivitu ekonomiky v realitě ČR.

c) Identifikaci typů investic, které představují optimální věcné zacílení priorit operačních

programů financovaných z ESIF vzhledem k dosahování cílů strategie Evropa 2020 a vzhledem 

k hodnotám ekonomických ukazatelů (zejména fázi hospodářského cyklu) a kvantifikaci

optimální velikosti relativní alokace na tyto priority. Vyhodnocení optima bude vztaženo ze

statického pohledu ke klíčovým okamžikům řízení operačních programů ESIF:

1. Rozhodnutí o zacílení priorit programů období 2014+,

2. Rozhodování subjektů řídícího a kontrolního systému o realokaci mezi prioritami,

3. Rozhodování odpovědných subjektů o zacílení opatření pro období 2021+, s cílem získat

přesvědčivé důkazy pro zodpovězení kontrolní otázky, zda je systém revizí operačních

programů v souvislosti s národními cíli strategie Evropa 2020 účinný.

d) Návrhu dynamického modelu rozhodování o realokacích (horizont rozhodování 1 rok),

navazující na vytvořený model pro hledání optima dle písm. c).

e) Konzultační činnosti podle požadavku Příkazce za účelem správné aplikace vytvořených modelů

a výstupů dle písm. a) až d) v kontrolní činnosti Příkazce.

2.3 Rozsah Poradenské služby určuje Příkazce. Osobou oprávněnou udílet Příkazníkovi instrukce 

jménem Příkazce je Ing. Jan Topka, tel. 720 956 020, email: jan.topka@nku.cz. Instrukce může být 

Příkazcem sdělena telefonem, písemně nebo osobně. 

3. ZÁVAZKY

3.1 Příkazník se zavazuje poskytovat Poradenské služby s odbornou péčí, podle pokynů Příkazce, a to

dle povahy právního jednání bezodkladně, osobně, písemně, e-mailem nebo telefonicky a vždy na

vysoké profesionální úrovni. Příkazník se dále zavazuje chránit a prosazovat zájmy Příkazce a řídit

se jeho pokyny a sdělovat Příkazci veškeré informace související s poskytováním Poradenských

služeb podle této Smlouvy, či další informace, které mohou mít vliv na jeho rozhodnutí.

3.2 Příkazník se zavazuje poskytnout Poradenské služby v následujících lhůtách:

a) Plnění dle bodu 2.2., písm. a) a b) Smlouvy do 3 (tří) měsíců ode dne uzavření Smlouvy,

b) Plnění dle bodu 2.2., písm. c) Smlouvy do S (pěti) měsíců ode dne uzavření Smlouvy,

c) Plnění dle bodu 2.2., písm. d) Smlouvy do 9 (devíti) měsíců ode dne uzavření Smlouvy,

d) Plnění dle bodu 2.2., písm. e) Smlouvy průběžně v době trvání účinnosti Smlouvy.

3.3 Pokud Příkazce od Příkazníka obdrží podle této Smlouvy plnění, které bude naplňovat znaky 

autorského díla, poskytuje Příkazník k takovému dílu Příkazci neomezenou, nevýhradní licenci na 

dobu trvání majetkových práv k dílu. Příkazce je zejména oprávněn s dílem seznamovat třetí osoby 

a rozmnožovat jej. 
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3.4 Časový rozsah poskytované Poradenské služby se Příkazník zavazuje evidovat a bude usilovat o co 

největší efektivnost využití času a kvalifikace s ohledem na potřeby Příkazce. Poradenské služby 

budou poskytovány v pracovních dnech v čase dohodnutém s oprávněnou osobou (čl. 2.3 

Smlouvy), pokud nebude smluvními stranami pro konkrétní případ sjednáno jinak. 

3.5 Příkazce je vždy oprávněn jakýkoliv dokument či informaci rozmnožovat, kopírovat, sdělovat dál, 

překládat, začlenit do jiného dokumentu jakýmkoliv jiným způsobem, pokud nebude výslovně 

sjednáno jinak. 

3.6 Příkazce poskytne Příkazníkovi informace jemu dostupné a potřebné k poskytnutí Poradenských 

služeb. Příkazník je povinen si vyžádat předložení dalších informací, pokud by poskytnuté údaje 

nedostačovaly k poskytnutí Poradenských služeb na odpovídající úrovni či alespoň na tuto 

skutečnost písemně upozornit Příkazce. 

3. 7 Smluvní strany se dohodly, že pokud nastanou okolnosti, které by mohly mít vliv na plnění Smlouvy, 

neprodleně uzavřou dodatek k této Smlouvě, spočívající v prodloužení lhůt uvedených v čl. 3.2 

Smlouvy. Příkazce deklaruje svůj zájem na splnění účelu smlouvy i v případě, že budou lhůty po 

vzájemné dohodě změněny. 

4. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Není-li dále sjednáno jinak, platí, že Příkazníkovi za jeho činnost podle této Smlouvy přísluší

hodinová odměna ve výši 1.500,- Kč bez DPH (dále jen „Odměna"), přičemž maximální rozsah

poskytovaných Poradenských služeb činí šedesát {60) hodin. Smluvní odměna nepřesáhne celkovou

částku 90.000,- Kč bez DPH. Příkazník není plátcem DPH.

4.2 Sjednaná Odměna bude hrazena Příkazcem na účet Příkazníka na základě daňového dokladu

(faktury) se splatností čtrnáct (14) dnů, který bude zasílán vždy jednou za kalendářní měsíc, ve

kterém došlo k poskytnutí plnění Příkazníka v souladu s touto Smlouvou, na adresu Příkazce, která

je uvedena v záhlaví Smlouvy, pokud se Strany nedohodnou jinak. Daňový doklad za plnění smlouvy

uskutečněné v prosinci 2020 zašle Příkazník Příkazci nejpozději do 11. 12. 2020.

4.3 Poslední fakturu za uskutečněnou část plnění poskytnutého v roce 2021 zašle Příkazník na adresu

Příkazce do čtrnácti (14) dnů od poskytnutí plnění, nejpozději však do 31. S. 2021, nedohodnou-li se

Strany jinak.

4.4 Daňový doklad (faktura) bude obsahovat stručný rozpis provedené práce s uvedením konkrétního

termínu, ve kterém byla poskytnuta Poradenská služba a dobu jejího trvání vyjádřenou v hodinách,

případně minutách dle konkrétního rozsahu čerpání, a celkovou částku k úhradě. Dále musí faktura

obsahovat veškeré náležitosti uvedené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve

znění pozdějších předpisů. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované

částky z účtu Příkazce.
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4.5 Sjednaná odměna obsahuje veškeré náklady související s řádnou realizací předmětu plnění, tj. 

veškeré hotové výdaje (poštovné, cestovní náklady, telekomunikační poplatky, administrativní 

práce, opisy, fotokopie, apod.). 

4.6 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě a/nebo stanovené 

právními předpisy, bude-li obsahovat nesprávné údaje nebo nebudou k faktuře doloženy 

požadované přílohy nebo bude obsahovat jiné cenové údaje, je Příkazce oprávněn fakturu vrátit 

Příkazníkovi k opravě či novému vystavení. V takovém případě lhůta splatnosti v celé sjednané délce 

začne plynout až dnem doručení faktury obsahující správné údaje a všechny náležitosti Příkazci. 

5. ZÁNIK PRÁV A POVINNOSTÍ

5.1 Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou do konce kalendářního mes1ce následujícího po

kalendářním měsíci, v kterém bude Kolegiem NKÚ schválen kontrolní závěr z kontrolní akce

č. 20/18 nebo do okamžiku vyčerpání maximální výše odměny dle čl. 4.1 Smlouvy.

5.2 Tuto Smlouvu lze dále ukončit:

5.2.1 dohodou Stran učiněnou v písemné formě; 

5.2.2 odstoupením jedné ze Stran ze zákonných důvodů, s účinností okamžikem doručení 

písemného oznámení o odstoupení druhé Straně; a 

5.2.3 písemnou výpovědí doručenou druhé Straně. 

5.3 Obě Strany mohou tuto Smlouvu vypovědět písemnou formou, a to s měsíční výpovědní lhůtou bez 

udání důvodu. Výpovědní lhůta začíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po doručení 

výpovědi druhé Straně. 

5.4 Od uplynutí výpovědní lhůty na základě výpovědi učiněné Příkazcem je Příkazník povinen 

nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen Příkazce upozornit na 

opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně spojené s nedokončením 

činnosti. Za činnost řádně uskutečněnou do ukončení výpovědní lhůty má Příkazník nárok na 

odměnu podle této Smlouvy. 

S.S V případě výpovědi učiněné Příkazníkem zaniká závazek Příkazníka uskutečňovat činnosti podle

této Smlouvy ke dni ukončení výpovědní lhůty. Jestliže by však tímto přerušením činnosti vznikla 

Příkazci škoda, je Příkazník povinen jej upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. 

Jestliže tato opatření Příkazce nemůže učinit ani pomocí jiných osob a požádá-li Příkazníka, aby je 

provedl sám, je Příkazník povinen tak učinit. 
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6. POVINNOST MLČENLIVOSTI

6.1 Příkazník se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti

s poskytováním Poradenských služeb. Povinnost Příkazníka zachovávat mlčenlivost o všech

skutečnostech trvá i po skončení poskytování Poradenských služeb.

6.2 V odůvodněných případech je Příkazce oprávněn zprostit Příkazníka mlčenlivosti.

6.3 Příkazník není oprávněn sdělovat médiím ani jiným třetím stranám jakékoliv informace ve vztahu

k předmětu smlouvy či s nimi dále komunikovat o předmětu smlouvy bez předchozího písemného

souhlasu Příkazce. Tato pravidla je Příkazník povinen dodržovat i po ukončení spolupráce

s Příkazcem.

6.4 Příkazník není oprávněn uvádět činnost vykonávanou pro Příkazce dle této Smlouvy třetím osobám

(reference) bez předchozího výslovného písemného souhlasu Příkazce.

7. DORUČOVÁNÍ

7.1 Strany se dohodly, že veškeré písemnosti podle této Smlouvy budou doručeny buď osobně, kurýrní

službou, poštou, faxem či e-mailem druhé Straně, a to na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy

nebo jiné dohodnuté Stranami.

7.2 Strany jsou povinny bezodkladně informovat druhou Stranu o změně výše uvedené kontaktní

adresy, přičemž účinnost změny nastává okamžikem doručení oznámení o příslušné změně druhé

Straně. Taková změna nebude vyžadovat uzavření dodatku k této Smlouvě.

7.3 Doručení písemnosti bude považováno za účinné při osobním doručování nebo doručování kurýrní

službou okamžikem doručení, při doručování poštou pátý (S.) den po prokazatelném odeslání, při

doručování faxem okamžikem obdržení potvrzení o úspěšném spojení a při doručení e-mailem

okamžikem doručení adresátovi.

8. STŘET ZÁJMŮ

8.1 Příkazník si není vědom toho, že by existovala kolize zájmů, která by bránila Příkazníkovi v uzavření

této Smlouvy a v plnění veškerých závazků s touto Smlouvou souvisejících.

8.2 Příkazník je povinen zdržet se po dobu účinnosti této smlouvy veškerých vlastních podnikatelských

aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit zájmy Příkazce, být s těmito zájmy

ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby.

8.3 Příkazník se zavazuje oznámit Příkazci neprodleně existenci střetu zájmů, o kterých se Příkazník

v průběhu plnění této Smlouvy dozví.
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8.4 Porušení kterékoli v bodě 8.2 nebo 8.3 uvedené povinnosti se považuje za podstatné porušení 

Smlouvy a je pro Příkazce důvodem k odstoupení od Smlouvy. 

9. OCHRANA OSOBNÍ ÚDAJŮ

9.1 Příkazník bere na vědomí, že Příkazce je jakožto správce osobních údajů, oprávněn v souladu 

s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(GDPR) (dále jen „nařízení") a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (adaptační 

zákon) zpracovávat osobní údaje získané prostřednictvím této Smlouvy, mj. v rozsahu jméno, 

příjmení, e-mail, telefon, adresa, popřípadě další osobní údaje, a to pro účely plnění předmětné 

smlouvy a po dobu nezbytnou k uvedenému účelu včetně finančního vypořádání. 

9.2 Příkazník prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že další informace o zpracování osobních údajů 

včetně poučení o právech subjektu údajů nalezne v Zásadách zpracování osobních údajů 

umístěných na webové stránce Příkazce (https://www.nku.cz/cz/otevreny-urad/gdpr/). 

9.3 Příkazník se zavazuje zpracovávat v průběhu poskytování konzultačních a poradenských služeb 

osobní údaje v souladu s nařízením a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 

(adaptační zákon). Jakékoliv porušení jejich zabezpečení je Příkazník povinen bez zbytečného 

odkladu ohlásit Příkazci. 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření oběma Stranami. 

10.2 Otázky touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných 

právních předpisů české republiky, zejména pak občanským zákoníkem. 

10.3 Strany se dohodly, že veškeré spory vyplývající ze vzniku, výkladu, realizace a ukončení této 

Smlouvy, jakož i veškeré sporné vztahy mezi smluvními stranami z této smlouvy vyplývající, se 

budou snažit řešit nejprve smírnou cestou. 

10.4 Příkazník bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 

s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

10.5 Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy je nebo se kdykoliv stane neplatným nebo 

nevymahatelným jako celek nebo jeho část, taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít 

žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této Smlouvy a Strany se 

zavazují nahradit tento neplatný nebo nevymahatelný závazek takovým novým platným 
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a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu 

původního závazku. 

10.6 Strany si poskytnou veškerou nezbytnou součinnost v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy 

nebo smluv předvídaných touto Smlouvou. 

10. 7 Smlouva je podepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Příkazník obdrží

jedno (1) a Příkazce tři (3) vyhotovení. 

10.8 Veškeré změny nebo doplňky této Smlouvy mohou být učiněny pouze na základě vzájemné dohody 

Stran v písemné formě, s výjimkou těch ustanovení Smlouvy, která opravňují Příkazce 

k jednostrannému úkonu. 

Strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o celém 
obsahu této Smlouvy připojují své podpisy. 

Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 

Funkce: preziden Nejvyššího kontrolního úřadu 

Ing. Petr Zahradník, MSc. 

Podpis, datum�/ 1:f/ob / {, h

Funkce: ekonom 
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