
Níže uvedeného dne uzavřely smluvní strany, a to 
 
dále v této smlouvě též jen „Konzultant“  
 
a 
 
Obec Kamenné Žehrovice 
Karlovarská třída 6 
273 01 Kamenné Žehrovice 
IČO 002 34 508 
dále v této smlouvě též jen „Objednatel“ 
 
tuto 

 
 

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ KONZULTAČNÍ ČINNOSTI 

(dle ust. § 269, odst. 2) zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění) 
 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je závazek Konzultanta poskytovat Objednateli konzultace za podmínek, 
způsobem a v rozsahu níže v této smlouvě sjednaných a zároveň závazek Objednatele za takto 
poskytovanou konzultační činnost zaplatit Konzultantovi v této smlouvě smluvenou odměnu, jakož 
i splnění dalších povinností a závazků obou smluvních stran z této smlouvy vyplývajících.  

2. Konzultant se zavazuje, že bude na základě věcně řešitelských podkladů poskytnutých Objednatelem 
vyvíjet činnost, zejména poradenskou, směřující k tomu, aby Objednatel získal dotaci z Regionálního 
operačního programu Střední Čechy v rámci výzvy č. 68, prioritní osy 1. Doprava, oblasti podpory 
1.1 Regionální dopravní infrastruktura - místní komunikace. 

3. Činnost Konzultanta dle této Smlouvy spočívá především v odborné pomoci při zpracování základních 
materiálů souvisejících s podáním žádosti o dotaci včetně povinných příloh a náležitostí, při administraci 
projektu v době jeho realizace a při monitoringu projektu. 

4. Konzultant se zavazuje bez zbytečného odkladu sdělovat Objednateli okolnosti důležité pro jeho 
rozhodování o postupu při získání podpory a Objednatel je povinen sdělovat Konzultantovi skutečnosti, jež 
pro něho mají rozhodný význam pro činnost směřující k získání dotace. 

 
II. 

Úplata a náklady 
 

1. Objednatel se zavazuje, že za činnost podle této Smlouvy zaplatí Konzultantovi odměnu, která bude 
složena ze dvou částí, fixní části ve výši 28 000 Kč (slovy dvacet osm tisíc korun českých) včetně DPH a 
provizi za úspěch ve výši 3% z výše schválené dotace. 

2. Platba fixní části bude provedena v jedné splátce. Rozhodnou skutečností pro zaplacení fixní části odměny 
ve výši 28 000 Kč je den podání žádosti o dotaci řídícímu orgánu. 

3. Platba provize za úspěch bude rozdělena na dvě části v poměru 50% a 50%. Rozhodným okamžikem 
pro platbu první části provize za úspěch je den vydání „Smlouvy o poskytnutí dotace“ od řídícího orgánu. 
Rozhodným okamžikem pro platbu druhé části provize za úspěch je den připsání posledního čerpání dotace 
na účet Objednatele. V této odměně je zahrnuta veškerá činnost Konzultanta podle této Smlouvy i její 
veškeré náklady při plnění této Smlouvy vynaložené. Objednatel je povinen informovat do 5 pracovních 
dnů Konzultanta o tom, že byly splněny podmínky na vyplacení provize za úspěch dle tohoto bodu.  
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4. Strany se dohodly na tom, že platby jednotlivých částí – splátek odměn je povinen Objednatel provést 
na základě faktur vystavených Konzultantem, přičemž Konzultant je oprávněn vystavit fakturu na částku 
odpovídající části úplaty uvedené výše v odstavci 2. a 3. v den splnění podmínek rozhodného okamžiku, 
resp. splnění těch kterých rozhodných skutečností, jak je uvedeno v předchozích bodech tohoto článku. 
Splatnost ve faktuře je dle dohody smluvních Stran závazně stanovena minimálně na 21 dní ode dne jejího 
vystavení. Dnem zaplacení faktury se rozumí den, kdy bude vyúčtovaná částka připsána na účet 
Konzultanta. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH. 

 
III. 

Spolupůsobení Stran 
 

1. Strany se zavazují, že bez zbytečného zdržení, zpravidla do 3 pracovních dnů po obdržení požadavku, si 
navzájem poskytnou informace, které mohou rozumně požadovat za účelem plnění předmětu Smlouvy. 

2. Konzultant neručí za splnění závazků třetí osobou ze zprostředkovaného „Smlouvy o poskytnutí dotace“.  

3. Konzultant bere na vědomí, že veškeré dokumenty získané v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy, jsou 
vlastnictvím Objednatele a po ukončení platnosti Smlouvy je Konzultant povinen veškeré poskytnuté 
dokumenty, v případě že o to Objednatel požádá, vrátit do 10 dnů. 

4. Strany se zavazují, že všechny neveřejné informace, které si navzájem poskytnou v souladu s plněním 
předmětu Smlouvy, uchovají v tajnosti, budou s nimi zacházet jako s důvěrnými a nepředají je bez 
oboustranného souhlasu třetí straně, a to ani po ukončení platnosti Smlouvy. 

5. Pro vyloučení všech pochybností si smluvní obě Strany sjednaly, že Konzultant není oprávněn činit 
za Objednatele jakékoliv právní úkony. 

 
IV. 

Určení kontaktních osob 

 

1. Pro vzájemná jednání ve věcech Smlouvy určují Strany tyto osoby: 

Za Konzultanta –  
Za Objednatele – Soňa Černá 

 
V. 

Doba platnosti Smlouvy 
 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Stranami a uzavírá se na dobu určitou do 
31. prosince 2017. 
 

VI. 
Ostatní ustanovení 

 

1. Účinnost Smlouvy může být prodloužena dohodou obou Stran. Strany se vzdávají práva Smlouvu 
vypovědět bez udání důvodu. 

2. Objednatel má právo Smlouvu vypovědět s účinností ke dni doručení této výpovědi Konzultantovi, pokud 
by Konzultant porušil jakékoliv ustanovení této Smlouvy nebo povinnosti řádné a odborné péče při plnění 
této Smlouvy. 

3. Konzultant má právo Smlouvu vypovědět s účinností ke dni doručení této výpovědi Objednateli, pokud by 
Objednatel porušil jakékoliv ustanovení této Smlouvy nebo povinnosti řádné a odborné péče 
při poskytování podkladů pro služby podle této Smlouvy. 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení 
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1. Tato Smlouva je vyhotovena v českém jazyce a řídí se právním řádem České republiky. 

2. Strany této Smlouvy se zavazují, že veškeré spory vyplývající z realizace, výkladu nebo ukončení této 
Smlouvy (dále jen „Spory“) budou řešit smírnou cestou – dohodou. 

3. Není-li řešení Sporů smírnou cestou dle ustanovení předchozího odstavce možné, může se kterákoliv 
ze smluvních Stran obrátit na místně a věcně příslušný soud, kterým je Městský soud v Praze.  

4. Právní vztahy, které tato Smlouva neupravuje, se řídí obchodním zákoníkem v platném znění. 

5. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Stranami a je vyhotovena ve dvou 
stejnopisech, z nichž každá Strana obdrží po jednom. Každý takový stejnopis má platnost originálu. 

6. Smlouva může být měněna výhradně písemnými dodatky odsouhlasenými oběma Stranami. 
 
 

 V Praze, dne 10. října 2012 V Kamenných Žehrovicích, dne  
 
 
 
 
 _______________________________ _______________________________ 
  Obec Kamenné Žehrovice 
 Konzultant Soňa Černá, starostka 
  Objednatel 


