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Zhotovitel: Objednatel: 

JKS Elektroprojekce Praha, s.r.o. 
Česká republika -
Nejvyšší kontrolní úřad 

Se sídlem: 
Oldřichova 264/11, 128 00 

Se sídlem: Jankovcova 2, 170 04 Praha 7 
Praha 2 

Jednající: Ing. Jiří Král Jednající: PhDr. Radek Haubert 

Funkce: jednatel Funkce: Vrchní ředitel správní sekce 

Kontaktní osoba: Lubomír Benýšek 
Kontaktní 

Ing. Vladimír Bednář 
osoba: 

Funkce: Funkce: vedoucí odd. investic 

Tel: 602 209 771 Tel.: 724 216 496 
E-mail: benysekl@seznam.cz E-mail: vladimir.bednar@nku.cz 

IČO: 02923106 IČO: 49370227 

DIČ: CZ02923106 DIČ: není plátce DPH 

Zapsaný v obch. C 225338 vedená 
rejstříku u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení: 2300624308/2010 
Bankovní 

30027001/0710 
spojení: 

li. Předmět smlouvy a doba plnění

1. Zhotovitel poskytne objednateli technickou pomoc při zprovoznění budoucího sídla

objednatele (dále jen „sídlo") v oblasti silnoproudé elektroinstalace.

2. Technická pomoc bude zahrnovat zejména:

a) kontrolu dokumentace velkoodběratelské trafostanice dodanou generálním

zhotovitelem stavby,

b) kontrolu smlouvy o připojení k distribuční soustavě elektřiny, jednání s PREdistribuce,
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. •· a: s. ohledně této smlouvy, 

c) stanovení energetické bilance odběru elektřiny,
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d) metodiku postupu pro rozúčtování provozních nákladů uživatelům/nájemcům

budovy,

e) pomoc při výběru energetika pro objednatele, zejména stanovení kvalifikačních

předpokladů a kontrolu nabídek (v době 06/22 - 08/22),

f) pomoc při zajištění elektřiny pro přechodné období (veřejná zakázka malého rozsahu)

po převzetí budovy od generálního zhotovitele (v době 07 /22 - 09/22),

g) případné další činnosti, vyplývající z aktuálních potřeb objednatele.

Tel.: 233 045 111, e-mail: podatelna@nku.cz, internet: www.nku.cz 



3. Dobu plnění stanoví objednatel zhotoviteli v podobě termínů, které mu sdělí pověřená
osoba objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje poskytovat technickou pomoc s odbornou péčí, podle pokynů
objednatele. časový rozsah a poskytované a provedené práce se zhotovitel zavazuje
písemně evidovat.

Ill. Cena za plnění předmětu smlouvy a způsob úhrady 

1. Za plnění předmětu smlouvy se stanovuje cena jako hodinová sazba ve výši 750 Kč bez
DPH. Ke stanovené ceně bude připočítána DPH v zákonné výši.

2. Rozsah technické pomoci se stanovuje maximálně do 260 hodin.

3. Zhotovitel vystaví dílčí faktury (daňový doklad) na úhradu ceny po splnění jednotlivých
úkolů předmětu smlouvy podle čl. 2 na základě objednatelem odsouhlaseného rozpisu
provedených prací a počtu hodin poskytnuté technické pomoci, který bude přílohou
každé dílčí faktury. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu
stanovené právními předpisy a dále číslo této smlouvy (číslo smlouvy objednatele
vyznačené v jejím záhlaví). V případě, že faktura nebude obsahovat uvedené náležitosti
nebo bude-li obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude-li k faktuře doložena
požadovaná příloha, je objednatel oprávněn fakturu vrátit se zdůvodněním zhotoviteli k
doplnění či novému vystavení. V takovém případě lhůta splatnosti v celé sjednané délce
začne plynout až dnem doručení faktury obsahující všechny správné údaje a náležitosti
podle této smlouvy objednateli.

4. Splatnost faktury (daňového dokladu) se stanovuje na 15 kalendářních dní od dne
doručení faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kterým je fakturovaná částka
odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného na faktuře.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Pověřenou osobou objednatele podle čl. 2.3. smlouvy je Ing. Vladimír Bednář.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a
zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Za objednatele: 

2 1 -03- 2022 

PhDr. Radek Haubert 
-vrchní ředitel správní sekce
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Ing. Jiří Král 

jednatel 
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