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Rámcová smlouva 
 

č. j: 37972/2015-MZE-10042 
č. smlouvy 458-2015-10042 

(dále jen „smlouva“) 
 

Smluvní strany: 
Česká republika – Ministerstvo zemědělství 
se sídlem: Těšnov 17, 117 05 Praha 1, 
IČ: 00020478 
zastoupená: Mgr. Vítem Doležálkem, ředitelem Odboru kanceláře ministra 
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28 
číslo účtu: 1226-001/0710 
(dále jen „Objednatel“) 

 
a 
 
4 Elements Group s.r.o. 
se sídlem: Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3 
IČ: 29007313 
DIČ: CZ29007313 
Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka159476 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 140 00 
číslo účtu: 2221183399 / 0800 
Zastoupená: Ing. Tomášem Sekerou, jednatelem 
(dále jen „Poskytovatel“) 
 
uzavírají podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 12 
odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tuto 
rámcovou smlouvu o zajištění projektu Jen to dobré (dále jen „rámcová smlouva“). 
 
 

Čl. I  
Předmět a účel smlouvy 

 
1) Předmětem této rámcové smlouvy je úprava podmínek týkajících se veřejné zakázky 

malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
Poskytovatel se zavazuje vykonávat dle požadavku objednatele činnosti specifikované 
v odst. 2) tohoto článku. Zadavatel požaduje spravovat a dále rozvíjet multimediální 
projekt Jen to dobré, který je soustavou mediálních komunikačních prostředků k 
prezentaci zemědělské tematiky zábavně-společenskou formou pro laickou veřejnost. 
Cílem je představit veřejnosti zemědělství pozitivně a poutavě. Objednatel se zavazuje 
za realizované činnosti zaplatit poskytovateli odměnu. Rámcová smlouva dále stanovuje 
veškeré základní podmínky jednotlivých dílčích plnění poskytovatele zadávaných na 
základě této rámcové smlouvy.  

 
 
2) Poskytovatel se zavazuje realizovat pro objednatele činnosti v následujícím rozsahu:  
 

a) zajištění obsahu pro všechny mediální formáty projektu – tj. tvorba a zajištění textů, 
doprovodných fotografií a jazykové korektury pro články v min. počtu 8 textů týdně; 
typy článků – krátké zprávy k aktualitám ze zemědělského prostředí nebo MZe, delší 
vzdělávací články;  témata článků musí odpovídat zaměření projektu, tj. zemědělství, 



2 
 

potravinářství, lesní a vodní hospodářství, rozvoj venkova a dalšími témata úzce 
spjatá s činností Ministerstva zemědělství; předpokládaný rozsah článků - kratšího 
rozsah cca 1200 znaků bez mezer, delší články 2000 znaků bez mezer.  

b) správa profilu Jen to dobré na Facebooku - vkládání a průběžná aktualizace obsahu - 
textů, obrazových příloh, souborů, případně multimediálních dat;  

c) správa webových stránek www.jentodobre.cz - vkládání obsahu, zajištění jejich 
technického řešení příp. rozvoje;  

d) technické i obsahové zajištění provozu mobilní aplikace; 
e) zajištění využití databáze odběratelů elektronického magazínu Jen to dobré; 
f) měsíční analýza návštěvnosti a chování uživatelů facebookového profilu;  
g) měsíční analýza návštěvnosti a chování uživatelů webových stránek 

www.jentodobre.cz;  
h) marketingová podpora jednotlivých mediálních formátů.  

 
3)  Účelem smlouvy je úprava podmínek týkajících se veřejné zakázky malého rozsahu v 

souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů. Poskytovatel se zavazuje vykonávat dle požadavku objednatele 
činnosti specifikované v čl. II., odst. 1) této smlouvy za účelem zajištění informovanosti 
laické veřejnosti o zemědělském resortu pomocí elektronických médií – webových 
stránek, profilu na sociální síti a mobilní aplikace. Objednatel není rámcovou smlouvou 
vázán k odběru určitého množství služeb.  

 
 

Čl. II 
Dílčí plnění, termíny plnění a proces jejich schvalování  

 

1) Každá dílčí zakázka, která bude zahrnovat plnění všech případně pouze některých 
činností předmětu plnění poskytovatele podle čl. I, odst. 2, bude plněna na základě 
písemné výzvy (objednávky) k poskytnutí plnění, která je návrhem na uzavření smlouvy 
na realizaci veřejné zakázky. Písemná výzva bude realizována prostřednictvím 
elektronické komunikace. Poskytovatel má povinnost písemnou výzvu k poskytnutí 
plnění potvrdit. Toto potvrzení je přijetím návrhu na uzavření smlouvy na realizaci dílčí 
veřejné zakázky.  
 

2) Každé případné dílčí plnění dle čl. I odst. 2) bodu a) až d) bude probíhat každý pracovní 
den. Poskytovatel bude vždy do 10. dne následujícího měsíce předávat objednateli 
protokol obsahující výkaz provedených činností. 
 

3) Každé případné dílčí plnění dle čl. I odst. 2) bodu f) až g) bude probíhat jednou měsíčně. 
Termín předání tohoto dílčího plnění objednateli je vždy do 5 pracovních dní po začátku 
každého měsíce.  
 

4) Každé případné dílčí plnění dle čl. I odst. 2) bodu e) a h) bude probíhat nepravidelně 
podle domluvy s objednatelem. Forma a vyčíslení marketingové podpory bude součástí 
protokolu obsahující výkaz provedených činností za uplynulý měsíc. 
 

5) Poskytovatel bude výstupy z činností uvedených v čl. I. této smlouvy předávat 
objednateli na adrese: Těšnov 17, 110 00 Praha 1, či na jiných místech, dle pokynů 
objednavatele. 
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6) Smluvní strany se dohodly, že ze strany objednatele je pověřen zajištěním plněním 
povinností Odbor kanceláře ministra a jím pověření pracovníci. Kontaktními osobami pro 
účely této smlouvy jsou: 

 
a) na straně poskytovatele: Ing. Tomáš Walter, tel. 724 014 640, e-mail: walter@4eg.cz 
b) na straně objednatele: Mgr. Lucie Gnojková, tel. 221 812 063, e-mail: 

lucie.gnojkova@mze.cz. 
 
7) Dílčí plnění dle tohoto čl. I, odst. 2) písm. e) až h) podléhají procesu schvalování 

objednatelem. Objednatel se zavazuje vyjádřit se ke všem dílčím plněním díla do 3 
pracovních dnů od obdržení příslušného dílčího plnění od poskytovatele. Poskytovatel 
se zavazuje zapracovat připomínky objednatele do 3 pracovních dnů. 

 
8) Přechod vlastnictví díla se uskuteční převzetím díla na základě protokolu o převzetí a 

předání díla ke dni ukončení smlouvy. Poskytovatel se zavazuje předat objednateli 
všechny podklady a dokumentaci, které vytvořil v rámci plnění a zhotovení díla a dále 
poskytnout objednateli veškerou jím požadovanou součinnost a informace, aby 
objednatel mohl pokračovat v realizaci díla a jeho dalším rozvoji sám či prostřednictvím 
jiné třetí osoby. Poskytovatel se zavazuje veškerou výše uvedenou součinnost 
poskytovat s odbornou péčí, zodpovědně a do doby úplného převzetí další realizace díla 
samotným objednatelem či jinou třetí osobou. Závazek dle tohoto ustanovení platí i po 
uplynutí doby trvání této smlouvy, a to nejméně jeden (1) rok po jejím ukončení. Veškeré 
náklady, které by v souvislosti s poskytnutím této součinnosti vznikly objednateli, jsou 
zahrnuty v ceně díla dle článku III. této smlouvy. Prohlášení poskytovatele, že dnem 
ukončení účinnosti této smlouvy nebude nijak příslušný profil Facebooku ani webové 
stránky pro objednatele užívat, budou součástí protokolu o převzetí a předání 
posledního dílčího plnění dle odst. 2) až 4) tohoto článku smlouvy.  

  

 
Čl. III 

Cena a platební podmínky  
 
1) Plnění podle této smlouvy bude poskytováno až do vyčerpání limitu 700 000 Kč bez 

DPH. Přičemž DPH je 21 % a činí 147 000 Kč, celkový cenový limit činí 847 000 Kč 
včetně DPH (slovy: osmsetčtyřicetsedmtisíc korun českých). Tato částka je považována 
za celkovou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady a činnosti poskytovatele 
vynaložené na realizaci plnění podle této smlouvy.  
 

2) Cena za každé dílčí plnění bude stanovena na základě cen za hodinové agenturní 
náklady za jednotlivé činnosti uvedené v Ceníku hodinových agenturních nákladů, které 
Poskytovatel uvedl ve své nabídce a který je přílohou č. 1 této rámcové smlouvy. Cena 
za marketingovou podporu (čl. I, odst. 2) h musí být předem objednatelem schválena.  

 
3) Smluvní strany se dohodly, že odměna za plnění poskytovatele podle této smlouvy bude 

objednatelem hrazena měsíčně na základě předávacího protokolu písemně potvrzeného 
objednatelem obsahujícího výkaz provedených činností a faktury poskytovatele, kterou 
se poskytovatel zavazuje objednateli předložit vždy do 10. dne následujícího měsíce.  
 

4) V případě, že v průběhu plnění na základě této rámcové smlouvy bude sazba DPH 
zvýšena nebo snížena, bude poskytovatel účtovat k ceně plnění daň z přidané hodnoty 
podle aktuálního znění zákona. 

 
5) Objednatel není rámcovou smlouvou vázán k odběru určitého množství služeb.  
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6) Poskytovatel je plátcem DPH. 
 
7) Platba bude uhrazena na základě faktury poskytovatele zvlášť za každé dílčí plnění. 

Objednatel je oprávněn pozdržet platbu předložené faktury, pokud by fakturované plnění 
bylo neúplné. Termínem úhrady je den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve 
prospěch účtu poskytovatele. Objednatel se zavazuje uhradit fakturu nejpozději do 21 
dnů od jejího doručení.  

 
8) V záhlaví faktury bude uvedeno číslo jednací této smlouvy. Faktura musí splňovat 

náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Poslední faktura v kalendářním roce musí být 
předána objednateli nejpozději do 15. prosince příslušného kalendářního roku. 
Termínem úhrady je den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
poskytovatele. 
 

9) V případě, že faktura nebude obsahovat touto smlouvou nebo zákonem  předepsané 
náležitosti je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že poskytovatel je 
poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě 
není objednatel v prodlení s úhradou faktury.  
 

10) Objednatel neposkytne poskytovateli zálohy. 
 

11) Platba se považuje za splněnou dnem odepsání z účtu objednatele.  
 
 

Čl. IV 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
 
1) Poskytovateli je uložena povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o 

nichž se dozvěděl v souvislosti s prováděním předmětných činností. V případě, že 
poskytovatel bude uskutečňovat část smluvního plnění prostřednictvím třetích osob, 
vztahuje se také na ně povinnost mlčenlivosti. Pokud poskytovatel hodlá uskutečňovat 
část smluvního plnění prostřednictvím třetích osob, je k tomu oprávněn pouze 
s předchozím písemným souhlasem objednatele s každým takovým jednotlivým 
případem.  

 
2) Poskytovatel pracuje na svůj náklad a na své nebezpečí, objednatel je oprávněn 

provádění díla průběžně kontrolovat, poskytovatel je povinen upozornit na nevhodné 
pokyny nebo nevhodnost věcí mu předaných. Na zjištěné nedostatky objednatel 
upozorní písemně poskytovatele a požádá o jejich odstranění. Takové žádosti je 
poskytovatel povinen ve stanovené lhůtě vyhovět. 

 
3) Poskytovatel je povinen se řídit pokyny objednatele a sdělovat mu veškeré informace 

s plněním podle této smlouvy související nebo další informace, které mohou mít vliv 
na rozhodování objednatele. Na výzvu objednatele je povinen neprodleně podat zprávu 
o stavu zařizování záležitosti. 

 
4) Poskytovatel je povinen předat návrh dílčích plnění dle čl. II. odst. 7) objednateli 

k připomínkám tak, aby stihl ve stanoveném termínu dílčí plnění se zapracovanými 
připomínkami objednateli odevzdat. Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu dílčího 
plnění do 3 pracovních dnů.  
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5) Poskytovatel ručí objednateli za to, že veškeré jeho úkony a jednání, jež učiní na 
Facebooku jménem objednatele, budou v souladu s právními předpisy včetně 
příslušných pravidel Facebooku upravených právem státu Kalifornie, USA a za porušení 
této povinnosti odpovídá poskytovatel objednateli v plné výši z titulu náhrady škody. 

 
6) Poskytovatel je oprávněn na Facebooku a na webových stránkách, včetně jejich mobilní 

aplikace, zpřístupnit autorská díla, zejména různá loga a ochranné známky jen po 
předchozím písemném odsouhlasení s objednatelem.  

 
7) Poskytovatel je povinen řídit se v průběhu provádění činností dle této smlouvy 

příslušnými právními předpisy, pokyny objednatele a účastnit se případných schůzí 
a jednání, týkajících se díla podle pokynů objednatele. Objednatel se zavazuje 
poskytnout poskytovateli nezbytnou součinnost (dodání loga, logomanuálu a dalších 
informačních materiálů a odborných podkladů). 
 

8) Poskytovatel je oprávněn distribuovat materiály k projektu na elektronické adresy pouze 
těm uživatelům, kteří se pro odběr zaregistrují. 

 
9) Poskytovatel je povinen činit veškeré činnosti a plnění řádně a včas. 
 
10) Objednatel si vyhrazuje právo mít připomínky k rozsahu díla.  
 
11) V případě neplnění zadání od objednatele v rozsahu jím stanoveném, má objednatel 

právo odstoupit okamžitě od této smlouvy. Poskytovateli bude vyplacena odměna za 
řádně provedené plnění poskytnuté do dne rozvázání smluvního vztahu s objednatelem. 
 

12) Poskytovatel se zavazuje udržovat po dobu účinnosti této Smlouvy platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody nebo uplatnění jakéhokoliv nároku vůči 
objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této smlouvy. Limit pojistného 
plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší než 1 000 000 Kč. Pojistná smlouva 
ani jiné pojistné podmínky nesmí obsahovat taková smluvní ujednání o výlukách 
z pojištění, která by vylučovala nárok pojištěného na pojistné plnění v souladu 
s vymezeným účelem pojistné smlouvy. Poskytovatel je povinen předložit Objednateli 
tuto pojistnou smlouvu nejpozději v den podpisu Smlouvy a kopie této pojistné smlouvy 
se přikládá ke Smlouvě jako její příloha č. 3).  

 
 

Čl. V 
Odpovědnost za vady 

 
1) V případě, že předané plnění vykazuje technické vady či jiné vady vyjma obsahového 

charakteru, musí tyto vady objednatel bez zbytečného odkladu písemně u poskytovatele 
reklamovat. Písemná forma je podmínkou platnosti reklamace. V reklamaci musí 
objednatel uvést, jak se zjištěné vady projevují. Odstranění vad provede poskytovatel na 
svůj náklad nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení písemné reklamace.  

 
2) V případě, že plnění vykazuje vady obsahového charakteru, musí tyto vady objednatel 

bez zbytečného odkladu písemně u poskytovatele reklamovat. Odstranění vad provede 
poskytovatel na svůj náklad ihned, nejpozději však do 4 hodin od obdržení písemné 
reklamace.  

 
3) Poskytovatel odpovídá za vady svého plnění dle čl. II a případných třetích osob 

(subdodavatelů) a je povinen je odstranit na svůj náklad a na vlastní nebezpečí, a to 
ihned po vytknutí vad objednatelem. 
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4) Tímto ustanovením o vadách není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy. 
 
 

Čl. VI 
Smluvní pokuty, náhrada škody 

 
1) Objednatel se zavazuje, v případě prodlení se zaplacením dohodnuté úplaty zaplatit 

poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z neuhrazené ceny plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení. 

 
2) Podpisem této smlouvy bere poskytovatel na vědomí, že objednatel je organizační 

složkou státu a v případě nedostatku finančních prostředků může dojít k úhradě 
daňových dokladů (faktur) až v návaznosti na přidělení potřebných finančních prostředků 
ze státního rozpočtu. Tato případná zaviněná časová prodleva nemůže být pro účely 
plnění práv a povinností z této smlouvy vyplývajících považována za prodlení na straně 
objednatele v rámci platebních podmínek a nelze proto z tohoto důvodu uplatňovat vůči 
objednateli žádné sankce. 
 

3) V případě neplnění termínů stanovených dle čl. II. odst. 2) až 4) této smlouvy má 
objednatel vůči poskytovateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 000 Kč bez 
DPH za každý den prodlení. 
 

4) V případě, že poskytovatel nedodrží lhůtu k odstranění vad a nedostatků podle článku V. 
této smlouvy, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000 
Kč bez DPH za každý den prodlení. 
 

5) V případě, že poskytovatel v rámci správy Facebookového profilu pro objednatele poruší 
pravidla užívání sítě Facebook (viz čl. IV. odst. 5) této smlouvy), je poskytovatel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč bez DPH za každé jednotlivé 
porušení této povinnosti.  
 

6) Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ neplnění povinností a 
termínů.  
 

7) Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné 
výši, pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti poskytovatelem vznikne, ani 
právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, ani povinnost poskytovatele ke 
splnění povinnosti zajištěné smluvní pokutou, ledaže by objednatel výslovně prohlásil, 
že na plnění povinnosti netrvá. Výše smluvních pokut se do výše náhrady škody 
nezapočítává. 
 

8) Poskytovatel se zavazuje uhradit objednateli v případě porušení povinnosti mlčenlivosti, 
ochrany důvěrných informací nebo jiné své povinnosti smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč 
bez DPH, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Povinnosti poskytovatele 
a objednatele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně 
utajovaných skutečností a o ochraně osobních údajů nejsou ustanoveními tohoto články 
dotčeny. Poskytovatel odpovídá v plném rozsahu za škodu, kterou v souvislosti s touto 
smlouvou způsobí objednateli či třetí osobě. 
 

9) Poskytovatel se zavazuje uhradit objednateli v případě porušení povinnosti dle čl. VIII. 
odst. 7) této smlouvy smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč bez DPH. 
 

10) Poskytovatel souhlasí, aby objednatel každou smluvní pokutu nebo náhradu škody, na 
níž mu vznikne nárok, započetl vůči platbě (faktuře) ve smyslu ustanovení čl. III této 
smlouvy. Pokud nedojde k započtení dle uvedeného čl. III., zavazuje se k doplacení 
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dlužné částky, a to do 30 kalendářních dnů ode dne převzetí písemné výzvy 
objednatele. 
  

11) V případě, že Poskytovatel poruší ustanovení podle čl. IV, odst. 12) této Smlouvy, uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 250 000 Kč.   

 
 

Čl. VII 
Doba trvání smlouvy 

 
1) Smlouva se uzavírá na dobu 12 měsíců. 
 
2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran. 
 
3) Před uplynutím sjednané doby smlouva končí:  

a) vyčerpáním cenového limitu podle článku III. odst. 1) smlouvy; 
b) dohodou smluvních stran o ukončení smlouvy; 
c) prohlášením konkursu na majetek poskytovatele či vstup poskytovatele do 

likvidace; 
d) uplynutím dvouměsíční výpovědní lhůty počítané od prvního dne měsíce 

následujícího po doručení výpovědi objednatele poskytovateli podané i bez 
uvedení jejího důvodu. 

 
Po doručení výpovědi je poskytovatel povinen učinit veškerá opatření potřebná k tomu, 
aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící objednateli nedokončením služeb 
podle dílčí objednávky uzavřené na základě této rámcové smlouvy. 
 

4) Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených 
občanským zákoníkem. Plnění poskytnuté smluvními stranami do účinnosti odstoupení 
zůstává odstoupením nedotčeno. 
 

5) Objednatel je oprávněn odstoupit od této rámcové smlouvy či každé dílčí realizační 
smlouvy v případě podstatného porušení podmínek této rámcové smlouvy nebo 
příslušné dílčí realizační smlouvy. Za podstatné porušení podmínek se považuje 
zejména porušení povinnosti poskytovatele stanovené touto rámcovou smlouvou nebo 
marné uplynutí přiměřené lhůty poskytnuté objednatelem k její nápravě. Odstoupení od 
rámcové smlouvy nemá vliv na platnost a účinnost uzavřených dílčích realizačních 
smluv, které se i poté nepřestanou řídit ustanoveními této rámcové smlouvy. Dále se za 
podstatné porušení podmínek považuje prodlení poskytovatele s dodáním díla delší, než 
20 kalendářních dnů. V takovém případě nemá poskytovatel právo na náhradu dosud 
vynaložených nákladů. Po ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu je poskytovatel 
povinen vrátit do 7 kalendářních dnů veškeré věci, které mu objednatel k zhotovení díla 
předal.  

 
 

Čl. VIII 
Licenční ujednání 

 
1) V případě, že na výsledky některých plnění, nebo na jejich části, poskytovaných 

poskytovatelem objednateli (dále jen „dílo“), bude vázáno některé z práv podle 
§ 1 zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), 
poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 
majetková práva autorů k  dílu, a že má souhlas autorů k uzavření následujících 
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licenčních ujednání. Toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by vytvořením 
díla teprve vznikla.  
 

2) Poskytovatel poskytuje objednateli (nabyvateli licence) oprávnění ke všem v úvahu 
přicházejícím způsobům užití díla, bez jakéhokoliv omezení, a to zejména pokud jde o 
územní, časový nebo množstevní rozsah užití (dále jen „licence“). 
 

3) Poskytovatel poskytuje licenci objednateli bezúplatně. 
 

4) Poskytovatel poskytuje licenci objednateli jako výhradní, kdy se zavazuje neposkytnout 
licenci třetí osobě a dílo sám neužívat. 

 
5) Objednatel je oprávněn bez dalšího práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako 

podlicenci poskytnout třetí osobě. 
 

6) Objednatel je oprávněn bez dalšího upravit či jinak měnit dílo, jeho název nebo označení 
autorů, stejně jako spojit dílo s jiným dílem nebo zařadit díla do díla souborného, a to 
přímo nebo prostřednictvím třetích osob.  
 

7) Poskytovatel je povinen všechny příp. registrace učiněné v rámci plnění této smlouvy 
realizovat na jméno objednatele nebo je na něj bezplatně převést a přístupová práva a 
údaje nejpozději k datu ukončení účinnosti smlouvy, není-li poskytovatel tak dle této 
smlouvy povinen učinit dříve, postoupit objednateli. Přístup poskytovatele na příslušný 
facebookový profil, webové stránky i mobilní aplikaci trvá jen po dobu účinnosti této 
smlouvy a poskytovatel se zavazuje je od okamžiku ukončení účinnosti smlouvy dále 
neužívat. 
 

8) Poskytovatel odpovídá za obsahovou, ale i formální správnost textu, a to stylistickou, 
gramatickou a typografickou úpravu v souladu s příslušnými normami a za rozvržení 
textu, který bude čitelný a chronologicky uspořádaný.  

 
 

Čl. IX 
Ostatní  

 
1) Poskytovateli je uložena povinnost zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech, 

o nichž se dozvěděl v souvislosti s prováděním předmětných činností. V případě, že 
poskytovatel bude uskutečňovat část smluvního plnění prostřednictvím třetích osob, 
vztahuje se na ně povinnost mlčenlivosti.  

 
 

2) Smluvní strany se zavazují, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění 
svých povinností přijdou jejich pověření pracovníci do styku s osobními/citlivými údaji ve 
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, učiní 
veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto 
údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému 
neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití. Smluvní strany nesou plnou 
odpovědnost za případné porušení této povinnosti z jejich strany. 

 
3) Poskytovatel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti, ochrany důvěrných informací nebo jiné své povinnosti v tomto článku 
uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti poskytovatele 
a objednatele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně 
utajovaných skutečností a o ochraně osobních údajů nejsou ustanoveními tohoto články 
dotčeny. 
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4) Porušením povinnosti mlčenlivosti není poskytnutí informací objednatelem podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  
 

5) Poskytovatel je srozuměn s tím, že dle § 147a odst. 1 písm. a) ZVZ je Objednatel 
povinen uveřejnit na svém profilu smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech 
jejích změn a dodatků, přičemž profilem Objednatele se ve smyslu § 17 písm. w) ZVZ 
rozumí elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle tohoto zákona 
uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který 
umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna 
ve Věstníku veřejných zakázek; požadavky na náležitosti profilu zadavatele stanoví 
prováděcí právní předpis. Dále je Poskytovatel srozuměn s tím, že dle písmene 
b) § 147a odst. 1 ZVZ je Objednatel je povinen uveřejnit na svém profilu výši skutečné 
ceny za plnění veřejné zakázky a dle písmene c) seznam subdodavatelů dodavatele 
veřejné zakázky. 
 

6) Pokud poskytovatel hodlá uskutečňovat část smluvního plnění prostřednictvím třetích 
osob, je k tomu oprávněn pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele 
s každým takovým jednotlivým případem. Při provádění díla touto třetí osobou má 
poskytovatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 
 

7) V případě, že na straně poskytovatele nastanou okolnosti, v jejichž důsledku nebude 
poskytovatel schopen dočasně či dlouhodobě zajistit plnění smlouvy, je povinen bez 
zbytečného odkladu, nejdéle do 7 kalendářních dnů ode dne vzniku takových okolností, 
informovat objednatele a současně navrhnout řešení. Obě smluvní strany se zavazují, 
že v takovém případě vynaloží veškeré úsilí, které lze na nich objektivně požadovat 
k dokončení plnění díla.  
 

8) Poskytovatel se zavazuje postupovat při plnění smlouvy v souladu se smlouvou a se 
všemi platnými právními předpisy. 

 
 

Čl. X. 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Smluvní strany se dohodly, že vztahy z této smlouvy vyplývající a jí výslovně 

neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku, zejména přiměřeně 
ustanoveními § 2586 a násl. o díle. 
 

2) Poskytovatel se zavazuje chránit dobré jméno objednatele a udržovat veškeré 
informace, zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti a nezveřejňovat je třetím osobám. 

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

 
4) Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky, podepsanými 

oprávněnými zástupci obou smluvních stranami. 
 
5) Náhrada škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, není-li v této 

smlouvě stanoveno jinak. Právo na náhradu škody není dotčeno ustanoveními o smluvní 
pokutě ani zaplacením této pokuty. 

 
6) Poskytovatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené 
a že ke dni uzavření této smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdější předpisů,  
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a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím 
úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho 
kvalifikaci, kterou objednateli prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.  

 
7) Poskytovatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

 
8) Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy nelze, pokud tato smlouva nestanoví jinak, 

bez písemného souhlasu druhé smluvní strany převádět na třetí stranu. 
 

9) Nedílnou součást této rámcové smlouvy tvoří následující přílohy: 
 

a) příloha č. 1 – Ceník hodinových agenturních nákladů 
b) příloha č. 2 – Realizační tým poskytovatele 
c) příloha č. 3 – Kopie pojistné smlouvy uzavřené Poskytovatelem ohledně 

pojištění odpovědnosti 
 
10) Tato smlouva je zhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden 

obdrží objednatel a  jeden poskytovatel.  
 
11) Tato smlouva byla smluvními stranami sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 

určitě vážně a srozumitelně, smluvní strany se řádně seznámily s obsahem této 
smlouvy, které porozuměly a nemají proti ní žádných námitek a na důkaz souhlasu 
s textem smlouvy připojují své vlastnoruční podpisy.  

 
12) Ukončením účinnosti smlouvy nejsou dotčena ustanovení o ochraně informací, licenční 

ustanovení ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 
zániku účinnosti této smlouvy.  

 
 
 
V Praze, dne..................................................... V Praze, dne….1..8..2015…………………….. 
 
 
 
 
Česká republika - Ministerstvo zemědělství 
 
Mgr. Vít Doležálek 
ředitel Odboru kanceláře ministra  

 
 
 
4 Elements Group s.r.o. 
 
Ing. Tomáš Sekera 
jednatel 

 



11 
 

Příloha č. 1: Ceník hodinových agenturních nákladů 
 

Činnost agenturní hodinové 
náklady bez DPH v Kč 

tvorba obsahu projektu  740,7 

vkládání obsahu, správa a rozvoj webových stránek 888,88 

aktualizace a správa profilu na Facebooku 300 

správa mobilní aplikace 500 

měsíční analýza návštěvnosti facebookového profilu 500 

měsíční analýza návštěvnosti webových stránek 500 

využití databáze odběratelů elektronického 
magazínu  500 

marketingová podpora projektu  x 

 
Ceny uvedené v této příloze odpovídají cenám v Kalkulačním modelu vzorového měsíčního 
plnění, který Poskytovatel předložil v rámci nabídky do výběrového řízení. V případě, že 
některá položka bude naceněna na 0 Kč, neznamená to, že Poskytovatel službu nezajistí. 
Ceny za agenturní hodinové náklady jsou nemněné a budou využity pro fakturaci dílčích 
plnění. 
 
Celková částka rámcové smlouvy a platební podmínky se řídí ustanoveními v čl. III této 
smlouvy. Cena za každé dílčí plnění bude stanovena na základě cen za agenturní hodinové 
náklady za jednotlivé činnosti a reálně odpracovaných hodin. Poskytovateli bude uhrazena 
na základě předávacího protokolu obsahujícího výkaz provedených činností za fakturované 
období, který bude objednatelem písemně potvrzen. 
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Příloha č. 2: Realizační tým Poskytovatele 
 
Na plnění se budou za Poskytovatele podílet vedoucí realizačního týmu a zástupce 
vedoucího realizačního týmu uvedení v této příloze.  
 

Vedoucí realizačního týmu 

Jméno a příjmení Bc. Václav Kozák 

E-mail kozak@4eg.cz 

Telefon 777 692 109 

 

Zástupce realizačního týmu 

Jméno a příjmení Ing. Tomáš Walter 

E-mail walter@4eg.cz 

Telefon 724 014 640 
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Příloha č. 3: Kopie pojistné smlouvy uzavřené Poskytovatelem ohledně pojištění 
odpovědnosti 














