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Zhotovitel: 

Česká republika 
Nejvyšší kontrolní úřad 

SMLOUVA 
o technické pomoci

I. Smluvní strany

I I I I I I 
Objednatel: 

I 1211111110101112101212 

Kitchen Pian, s.r.o. 
Česká republika -
Nejvyšší kontrolní úřad 

Se sídlem: 
Prudice 17 

Se sídlem: Jankovcova 2, 170 04 Praha 7 
391 43 Nemyšl 

Jednající: Tomáš Voborský Jednající: PhDr. Radek Haubert 

Funkce: jednatel Funkce: Vrchní ředitel správní sekce 

Kontaktní osoba: Tomáš Voborský 
Kontaktní 

Ing. Vladimír Bednář 
osoba: 

Funkce: Funkce: vedoucí odd. investic 

Tel: 602 112 835 Tel.: 724 216 496 
E-mail: info@kitchen1;1lan.cz E-mail: vladimir.bednar@nku.cz 

IČO: 09501975 IČO: 49370227 

DIČ: CZ09501975 DIČ: není plátce DPH 

Zapsaný v obch. C 30259 vedená u Krajského 

rejstříku soudu v Českých Budějovicích 

Bankovní spojení: 123-2508970277/0100 
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 gastronomického provozu.

2. Technická pomoc bude zahrnovat zejména:

a) úkony podle nabídky ze dne 22.4.22

b) specifikace dovybavení provozovny

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

3. Dobu plnění stanoví objednatel po dohodě se zhotovitelem 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.
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Ill. Cena za plnění předmětu smlouvy a způsob úhrady 

1. Za plnění předmětu smlouvy se stanovuje cena ve výši podle nabídky, která je přílohou
smlouvy.

2. Další činnosti budou účtovány hodinovou sazbou 600,- Kč bez DPH, cestovné činí 12 Kč
bez DPH/km. Ke stanovené ceně bude připočítána DPH v zákonné výši. Částky budou
účtovány na základě podkladu odsouhlaseného objednatelem. Rozsah další činnosti se
stanovuje maximálně do 120 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. Zhotovitel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích

příloh a případných dodatků na internetových stránkách objednatele.

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

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

Za objednatele: O 3 -05- 2022 

PhDr. Radek Haubert 
vrchní ředitel správní sekce 
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PRO: 

Kitchen Pian s.r.o . 

Prudice 17 
391 43 Nemyšl 
Tel.: +420 730 150 967 
E-mail: info@kitchenplan.cz
www.kitchenplan.cz

Nejvyšší kontrolní úřad 
Jankovcova 1518/2 
170 04 Praha 7 
Česká republika 
TEL.: +420 601 693 382

člSLO: KNA22038 

DATUM: 22.04.2022 

OBCHODNIK: Tomáš Baťa 

TEL.: 730 150 967 

E-MAIL: bata@in-gastro.cz 

Cenová nabídka projekční a konzultační činnosti akce: NKÚ Praha 
POZICE NÁZEV A POPIS 

001 Revize stávající projektové 
dokumentace 
• - revize stávající projektové dokumentace

(kuchyň + výdej)
- rozsah revize 1 O hodin
- zpracování závěřečné zprávy

002 Zpracovávní projektové dokumentace 
gastro - výdejní část 
■ - studie výdejní části

- dispoziční 2D půdorysné řešení, součástí ceny
4x revize výkresové dokumentace
- technická specifikace, projekční rozpočet
- prováděcí dokumentace pro jednotlivé profese
(stavba, elektro, ZTI, VZT)
- kooperace projektu architektem interiéru
- 3D vizualizace pohledovým částí není součástí
CN
- 3D vizualizace je řešena dle hodinové sazby
690,- beh DPH / hod
- technická zpráva

003 Účast na přejímkách za investora 
■ - odborný dohled nad realizačními pracemi

spojenými s gastroprovozem 
- součástí ceny 5x návštěva v rozsahu 5 hodin
- zpracování závěřené zprávy z každé náštěvy

004 Technická pomoc při zpracování 
pokladů pro výběr provozovatele 
■ - specifikace dovybavení inventáře provozu

- cenový rozpočet
- podklady pro výběr provozovatele

MNOŽSTVÍ 

1 ks 

1 ks 

1 ks 

1 ks 

SAZBA DPH 

základní sazba daně 21% 

CELKEM 

VČETNĚ DPH 

Doba platnosti nabídky: 1 měsíc ode dne doručení. 

CENA/ MJ 
BEZ DPH 

12 000,00 Kč 

65 000,00 Kč 

17 250,00 Kč 

30 000,00 Kč 

ZÁKLAD DANĚ 

124 250,00 Kč 

124 250,00 Kč 

150 342,50 Kč 

NABÍDKA 

CENA CELKEM DPH 
BEZ DPH 

12 000,00 Kč 21% 

65 000,00 Kč 21% 

17 250,00 Kč 21% 

30 000,00 Kč 21% 

DPH CELKEM 

26 092,50 Kč 

Poznámka: Další případné práce budou účtovány hodinovou sazbou 600,- bez DPH/ hod. Cestovné činí 12 
Kč bez DPH / km. 
Částky budou účtovány na základě podkladu odsouhlaseném investorem. 
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KNA22038 

Kitchen Pian s.r.o . 

Prudice 17 

391 43 Nemyšl 

Tel.: +420 730 150 967 

E-mail: info@kitchenplan.cz
www.kitchenplan.cz
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