
 

 

Příloha č. 2                            Všeobecné obchodní podmínky společnosti Grant Consulting a.s. 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Grant 

Consulting a.s. (dále jen „VOP“) upravují právní vztahy 

mezi Objednatelem a Zhotovitelem při zhotovování díla 

spočívajícího ve zpracování dokumentace potřebné 

k podání žádosti o dotaci a zpracování samotné žádosti o 

dotaci, ve znění aktuálním ke dni podání žádosti o dotaci, 

a to v rámci programu uvedeném v předmětu 

Objednávky v rozsahu, který odpovídá podmínkám 

vyhlášeným poskytovatelem dotace (dále jen „předmět 

díla“). 

Objednatel je povinen veškeré podklady pro sestavení 

Žádosti o dotaci předat Zhotoviteli v řádném a 

bezvadném stavu nejpozději 21 dnů před uplynutím 

termínu pro předkládání žádostí o dotace a zaplatit 

dohodnutou cenu. Objednatel se zavazuje poskytnout 

během celé doby platnosti této objednávky Zhotoviteli 

potřebnou součinnost. Zejména se Objednatel zavazuje: 

zajistit přítomnost a aktivní součinnost zodpovědného 

pověřeného zástupce Objednatele tak, aby mohlo být 

postupováno dle potřeb Objednatele a splněn termín 

odevzdání žádosti o podporu; na výzvu Zhotovitele a dle 

pokynů Zhotovitele zajistit ve lhůtě požadované 

Zhotovitelem jeho přístup do své internetové aplikace 

(dále jen Účtu), vytvořeného u poskytovatele dotace, 

kde bude založena Žádost o dotaci a přidělit Zhotoviteli 

veškerá uživatelská práva k tomuto Účtu tak, aby 

Zhotovitel mohl splnit své povinnosti dohodnuté touto 

objednávkou. Tento přístup a tato uživatelská práva 

nemohou být Objednatelem od okamžiku jejich přidělení 

po dobu trvání této Objednávky či úhrady odměny dle čl. 

uvedené v Objednávce - Ceny díla a její splatnost, 

změněna bez předchozího souhlasu Zhotovitele. V 

případě, že Objednatel poruší povinnost převzatou tímto 

ustanovením, vzniká Zhotoviteli vůči Objednateli nárok 

na zaplacení smluvní pokuty ve výši 200 000 Kč. Smluvní 

pokuta je splatná do 7 dnů ode dne doručení jejího 

vyúčtování. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká 

Zhotoviteli nárok na náhradu škody. Objednatel bere na 

vědomí, že řádné, bezvadné a včasné dodání podkladů a 

informací Zhotoviteli může mít zásadní vliv na naplnění 

účelu této objednávky, když v některých případech může 

být výše schválené dotace závislá na datu podání žádosti 

o dotaci poskytovateli dotace.  Bez předchozího souhlasu 

Zhotovitele nebude zasahovat do editace údajů v Účtu 

založeném k plnění předmětu díla a neposkytne přístup 

k účtu žádosti o dotaci třetím stranám. V případě 

porušení tohoto ustanovení má Zhotovitel právo účtovat 

Objednateli vzniklé náklady až do výše ceny uvedené 

v Objednávce. Objednatel je povinen se seznámit se 

všemi podmínkami dotačního projektu, zejména s těmi, 

na které bude Zhotovitelem upozorněn a zároveň je 

povinen tyto podmínky při přípravě a realizaci projektu 

dodržovat. Objednatel má právo objednávku bezplatně 

zrušit písemnou výpovědí bez výpovědní doby 

doručenou Zhotoviteli nejpozději pátý (5) den od data 

objednání uvedené na Objednávce.  

Objednatel má právo bezplatných konzultací k předmětu 

díla v sídle Zhotovitele ve formě osobní konzultace, 

písemnou nebo telefonickou formou. V případě 

požadavku osobní konzultace v místě určeném 

Objednatelem, uhradí Objednatel náklady Zhotovitele na 

konzultaci. Cena za konzultaci bude vyčíslena předem.  

Objednatel je povinen podepsat a podat Zhotovitelem 

připravenou žádost o dotaci nejpozději v poslední den 

Výzvy k podávání žádostí, vždy však až po předchozím 

podpisu Předávacího protokolu, který Zhotovitel 

Objednateli předloží společně se žádostí o dotaci. 

Cena předmětu plnění je rozdělena do tří dílčích plateb. 

Splatnost jednotlivých částí se řídí splatností uvedenou 

v Objednávce. Ceny uvedené v Objednávce jsou bez 

DPH, které k ceně bude připočteno. Při prodlení se 

zaplacením úhrady je Objednatel povinen zaplatit úrok 

z prodlení ve výši stanovené právním předpisem. Bude-li 

prodlení Objednatele delší než sedm (7) kalendářních 

dnů od data splatnosti, vzniká Zhotoviteli nárok na 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z dlužné částky za 

každý započatý den prodlení. Kromě práva Zhotovitele 

na zaplacení sjednané smluvní pokuty vzniká Zhotoviteli 

právo na odstoupení od této objednávky. Nárok na 

zaplacení třetí části ceny díla vzniká Zhotoviteli i tehdy, 

pokud Objednatel upustí v průběhu schvalování dotace 

od realizace, nebo po schválení žádosti o dotaci odmítne 

akceptovat podmínky poskytnutí dotace nebo z jiného 

důvodu upustí od realizace svého projektu při zpracování 

žádosti o dotaci či schválenou žádost o dotaci odmítne 

nebo jinak způsobí její následné zrušení poskytovatelem 

dotace.  

Zhotovitel se zavazuje, že zahájí přípravné práce ke 

splnění předmětu díla Objednávky nejpozději do 7 dnů 

od obdržení řádně podepsané Objednávky 

Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje poskytnout během 

celé doby platnosti Objednávky k předmětu Žádosti o 

dotaci Objednateli potřebnou součinnost. Zhotovitel je 

oprávněn pověřit plněním této Objednávky třetí osoby. 

Za jejich činnost však odpovídá Objednateli, jako by ji 

vykonával sám, včetně odpovědností za škodu, kterou 

případně taková třetí osoba způsobí. 

Zhotovitel je oprávněn požadovat po Objednateli udělení 

„Plné moci“ k jednání jménem Objednatele výlučně ke 



 

 

splnění předmětu díla Objednávky, kterou Zhotovitele 

zmocní k zastupování ve věci týkající se zhotovení 

dokumentace potřebné k podání žádosti o dotaci, 

vypracování samotné žádosti o dotaci ve znění aktuálním 

ke dni podání žádosti, zastupováním zastoupené 

Objednatele při jednání s třetími osobami, a to výlučně 

ke splnění předmětu díla uvedeném v Objednávce. 

Ostatní ustanovení: Objednatel a Zhotovitel se 

objednáním předmětu díla dohodly na tom, že celková 

výše nahrazované majetkové a nemajetkové újmy včetně 

ušlého zisku, která Objednateli vznikne v důsledku 

porušení povinnosti Zhotovitelem či jeho odstoupení při 

plnění této Objednávky, je omezena maximálně do výše 

ceny plnění, které Zhotovitel od Objednatele přijal 

v rámci plnění Objednávky. 

Objednatel je oprávněn zrušit tuto objednávku podle § 

1992 Občanského zákona zaplacením odstupného. 

Odstupné v době od 6. (šestého) do 14. (čtrnáctého) dne 

(včetně) platnosti této objednávky činí částku 

odpovídající dohodnuté první a druhé části ceně díla za 

zpracování a podání žádosti o dotaci včetně a po 

uplynutí této lhůty činí odstupné částku 300 000,- Kč. 

Smluvní strany berou na vědomí a Objednatel výslovně 

souhlasí s tím, že neposkytnutí součinnosti z jeho strany, 

zejména nedodání potřebných dokumentů, a to i poté, 

co byl Objednatel písemně vyzván Zhotovitelem k dodání 

potřebných dokumentů, se považuje za podstatné 

porušení této objednávky ze strany Objednatele a 

Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení smluvní pokuty ve 

výši odpovídající odstupnému sjednanému v předchozí 

větě tohoto článku. Zhotoviteli současně vzniká právo 

odstoupit od této objednávky. 

Předmětem této Objednávky není odborné poradenství v 

samotném předmětu podnikatelské činnosti 

Objednatele, zajištění odborných příloh k žádosti o 

dotaci, právní, účetní poradenství nebo poradenství 

související s vlastní realizací dotačního projektu či 

aktivitami po schválení žádosti o dotaci. V případě, že 

poskytovatel dotace Schválí dotaci, není Objednatel 

oprávněn bez předchozího písemného souhlasu 

Zhotovitele odmítnout poskytovatelem dotace nabízené 

finanční prostředky. Odmítnutím se rozumí i případ, kdy 

Objednatel nereaguje, resp. je nečinný na výzvu 

poskytovatele dotace k poskytnutí součinnosti.  Pro 

případ, že Objednatel poruší závazek sjednaný v 

předcházející větě a odmítne poskytovatelem dotace bez 

předchozího písemného souhlasu Zhotovitele nabízené 

dotační prostředky, je Objednatel povinen zaplatit 

Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši odpovídající Třetí části 

ceny sjednané v Objednávce. Smluvní strany se dohodly 

na tom, pokud Objednatel odstoupí od objednávky v 

době po předání dokončené Žádosti o dotaci Objednateli 

nebo poskytovateli dotace, není dotčeno právo 

Zhotovitele na úhradu Třetí části ceny sjednané v 

Objednávce. 

V případě, že Objednatel ve svém případném pokynu 

neuvede relevantní informace nebo informace 

dostatečném rozsahu, nenese Zhotovitel odpovědnost za 

důsledky a škody vzniklé neprovedením či naopak 

provedením souvisejících činností. Objednatel a 

Zhotovitel se zavazují, že budou zachovávat mlčenlivost 

o všech důvěrných informacích, o niž se dozví 

v souvislosti s plněním této Objednávky. Objednatel 

souhlasí se zařazením do referenční listiny Zhotovitele, a 

s umístěním odkazu Zhotovitele na svých internetových 

stránkách. 

Obě strany prohlašují, že textu této objednávky rozumí a 

na základě svého souhlasu s celým jejím obsahem tuto 

objednávku podepisují. Právní vztahy touto objednávkou 

výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. 

Případné spory vzniklé v souvislosti s touto objednávkou 

budou řešeny před příslušnými soudy – místně 

příslušným soudem v prvním stupni soud, v jehož 

obvodu má Zhotovitel sídlo v době zahájení soudního 

řízení, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou. 

Smluvní strany shodně prohlašují, že pro tuto 

objednávku vylučují /vzdávají se práva/ užití § 1765 

Občanského zákoníku. Povinnost zaplatit smluvní pokutu 

trvá i po skončení trvání této objednávky, jakož i poté, co 

dojde k odstoupení od ní některou smluvní stranou. 

Všechny dodatky a změny této objednávky musí mít 

písemnou formu číslovaných dokladů/dodatků.  

Tyto Všeobecné obchodní podmínky zavazuji 

Objednatele a Zhotovitele ode dne doručení Objednávky 

Zhotoviteli a jsou nedílnou součástí Objednávky. Tyto 

Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti 

od 1.1.2019 Grant Consulting, a.s., Ing. Kateřina 

Procházková. 

Pozn.: Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 


