V Praze dne 23. května 2018
Č. j.: KPR 3421/2018

Kancelář prezidenta republiky obdržela dne 14. května 2018, s odkazem na zákon
č. 106/1999 Sb., žádost o poskytnutí těchto informací:
1) kolik zaměstnanců má Odbor analytický Kanceláře prezidenta republiky,
2) zda si povinný subjekt nechal v letech 2015-2018 vypracovat analýzy, souhrny, přehledy
od externích subjektů,
3) smlouvy s externími subjekty dle bodu 2) na jejichž základě byly analýzy, souhrny,
přehledy vypracovány.
Kancelář prezidenta republiky k tomu sděluje:
K bodu 1
5 zaměstnanců, od 28.5.2018 4 zaměstnance.
K bodu 2
Pokud se posoudí žadatelem použité pojmy obecně a nikoliv podle jejich doslovného
významu, pak odpověď zní a n o.
K bodu 3
Smlouvy s externími subjekty mají ve všech případech jednotný obsah. V příloze se připojuje
pro ilustraci vzor, podle něhož jsou jednotlivé smlouvy vypracovávány. Tento vzor
připojujeme z praktických důvodů, neboť v jednotlivých smlouvách by s ohledem na ochranu
osobních údajů musely být osobní údaje stejně odstraněny.

JUDr. Václav Pelikán
ředitel Odboru legislativy a práva

Smlouva o poskytování poradenských služeb
uzavřená na základě § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“)

Česká republika –
Kancelář prezidenta republiky
Se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
IČ:
48136000
Zastoupena Mgr. Romanem Liptákem, ředitelem Odboru analytického
Bankovní spojení: 21921001/0710
(dále jen „Objednatel“)
a
Jméno a příjmení:
Adresa:
IČ:

Bankovní spojení:
(dále jen „Poskytovatel“)
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 služby
v oblasti analýz pro prezidenta republiky – zejména připravovat analýzy, stanoviska
a podklady ekonomické a politické.
2. Předmětem této smlouvy je dále závazek Objednatele řádně poskytnuté služby nebo
výstupy z nich převzít a zaplatit za ně Poskytovateli sjednanou odměnu.
3. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby podle bodu 1 tohoto článku v maximálním
rozsahu … hodin měsíčně.
4. Poskytovatel bude poskytovat služby na základě pokynů a úkolů zadaných ředitelem
Odboru analytického, který rovněž výsledky a výstupy činnost poskytovatele převezme,
pokud v konkrétním případě nebude stanoveno jinak.

Čl. II
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Poskytovatel
a) prohlašuje, že disponuje potřebnými odbornými znalostmi a schopnostmi
pro poskytování služeb podle této smlouvy,
b) se zavazuje, že služby ani výsledky své činnosti podle této smlouvy neposkytne
bez písemného souhlasu Objednatele dalším subjektům,
c) se zavazuje, že při své činnosti bude postupovat nanejvýš diskrétně a bude dbát,
aby nebyla poškozena dobrá pověst Objednatele,
d) je povinen se účastnit pracovních schůzek s Objednatelem nebo s Objednatelem
pověřenými osobami, a to za účelem projednání postupů souvisejících s poskytováním
služeb,
e) je povinen chránit zájmy Objednatele, zejména je povinen upozornit Objednatele
na veškerá nebezpečí škod, která jsou mu známa a která souvisejí s poskytováním
služeb,
f) 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.
2. 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) na základě dohody s Poskytovatelem zabezpečit pro Poskytovatele přiměřené pracovní
zázemí, odpovídající významu a charakteru Objednatelem požadovaných služeb,
c) informovat Poskytovatele o všech důležitých skutečnostech a změnách, které
by mohly mít vliv na realizaci předmětu smlouvy.

Čl. III
Odměna a platební podmínky
1. Objednatel se zavazuje za poskytování služeb dle této smlouvy zaplatit Poskytovateli
smluvní odměnu v částce … Kč za hodinu poskytování služeb a je-li Poskytovatel
plátcem DPH, zvýšenou o platnou sazbu DPH. Odměna za poskytování služeb bude
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hrazena dle skutečného rozsahu poskytnutých služeb v kalendářním měsíci, nejvýše
v rozsahu podle čl. I bodu 3.
Odměna podle bodu 1 tohoto článku je konečná a zahrnuje veškeré náklady Poskytovatele
spojené s plněním předmětu smlouvy, jako je např. cestovné, ubytování, administrativní
práce, telefony apod.
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.
Splatnost faktur je 21 dnů ode dne prokazatelného doručení jejich originálů Objednateli,
a to na adresu Objednatele.
Splatností se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele. Prokazatelným
datem doručení faktury je též příjmové razítko podatelny Objednatele.
Faktury budou mít tyto náležitosti:
- označení faktury a její číslo,
- jména a sídla Objednatele a Poskytovatele,
- podpis Poskytovatele a jeho IČ,
- 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.
Přílohou faktur bude vždy výkaz poskytnutých služeb za období, za které bude příslušná
faktura vystavena.
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 doručení opravené nebo nově vystavené faktury Objednateli.
Důvod případného vrácení faktury musí být objednatelem jednoznačně vymezen.

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, a to do 3 měsíců ode dne vzniku
škody, pokud se Objednatel s Poskytovatelem nedohodne jinak.

Čl. V
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
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nejsou obecně známé. S informacemi poskytnutými Objednatelem za účelem splnění
závazků dodavatele plynoucích z této smlouvy je povinen Poskytovatel nakládat jako
s důvěrnými materiály.
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.
Poskytovatel se zavazuje použít důvěrné materiály výhradně za účelem splnění svých
závazků vyplývajících ze smlouvy. Poskytovatel se zejména zavazuje, že tyto důvěrné
materiály nezpřístupní třetí osobě, s výjimkou případů, kdy:
a) Poskytovateli k tomu dá písemný souhlas Objednatel, nebo
b) tak stanoví právní předpis.
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.
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. VI
Platnost a doba trvání této smlouvy
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu a je uzavřena na dobu
určitou do ….
2. 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.
3. Smluvní strany provedou veškeré finanční a věcné vypořádání nejpozději do 30 dnů
po skončení smluvního vztahu podle této smlouvy.
4. V případě, že dojde k předčasnému ukončení smluvního vztahu podle bodu 2 tohoto
článku, 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. VII
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. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 a Poskytovatel
1 stejnopis.
4. Žádná ze smluvních stran nesmí práva a povinnosti z této smlouvy bez písemného
souhlasu druhé smluvní strany postoupit na jiné subjekty.
V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele

Poskytovatel

………………………..

……………………

