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Smlouva o dílo 
Č. j.: 50993/2016-MZE-10040 

číslo smlouvy DMS: 754-2016-10040 
 
 
 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„občanský zákoník“) za použití ustanovení § 1746 odst. 2 a § 2358 téhož zákona a dle  
§ 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZVZ“).  
 
 
Smluvní strany  

 
Česká republika -  Ministerstvo zemědělství 
se sídlem: Těšnov 17, Praha 1, PSČ: 110 00 
IČ: 00020478 
DIČ: není plátcem DPH 
Bankovní spojení: ČNB, centrální pobočka Praha 1, č. ú: 1226001/0710 
Zastoupená: Mgr. Vítem Doležálkem, ředitelem odboru Kanceláře ministra 
 
(dále jen „Objednatel“ nebo ,,MZe“) 
 

na straně jedné 
 
 

a 
 

  
BOOST Gravity Communication, s.r.o. 
se sídlem: Nad Kazankou 708/37, Praha 7, PSČ: 171 00 
IČ: 04344774 
DIČ: CZ04344774 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová 
značka C 246176 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 
Č. účtu: 22559999/5500 
Zastoupená: Alešem Klempererem, jednatelem společnosti 
 

  
(dále jen „Zhotovitel“)  
 

na straně druhé 
 

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“): 
 
 

Článek I. 
Účel a Předmět smlouvy 

 
1) Účelem smlouvy je zajištění informovanosti o aktuálních aktivitách Objednatele 

prostřednictvím jeho facebookové stránky, zviditelnění rezortu MZe mezi odbornou i 
laickou veřejností, informování veřejnosti o dosažených výsledcích a o aktuálním dění 
v oblasti zemědělství, o opatření resortu zemědělství navazujících např. na nepříznivé 
povětrnostní vlivy (např. sucho, povodně, vichřice) a jimi způsobené celospolečenské 
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škody, stejně jako na bezpečnostní situaci. Tohoto účelu má být dosaženo 
srozumitelnou a adekvátně komunikační moderní a zábavnou formou s využitím 
elektronických médií, poukazující na činnost MZe a vedoucí ke zlepšení informovanosti 
o aktivitách MZe, a směřující k veřejnosti a cílovým skupinám (např. zemědělci, 
myslivci, rybáři). 
  

2) Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést dílo specifikované v odstavci 3  
a s ním související služby (dále souhrnně jen „Dílo“) a závazek Objednatele zaplatit 
Zhotoviteli cenu za provedení Díla. 

 
3) Zhotovitel se zavazuje realizovat pro Objednatele Dílo v následujícím rozsahu:  

 
a) v souladu s účelem této smlouvy zefektivnění a další rozšíření  systému  

i. dlouhodobě udržitelné efektivní komunikace MZe a celého resortu MZe se 
zemědělskou i laickou veřejnost s cílem, aby veřejnost, a to i laická, 
pochopila celospolečenské cíle MZe a jeho resortu, včetně potřeb 
zemědělského resortu; 

ii. krizové komunikace pro případ mimořádných událostí, např. nepříznivé 
povětrnostní vlivy, živelné události, zhoršení bezpečnostní situace, apod.; 
 

b) zpracování způsobů komunikace s médii a odbornými skupinami; 
 

c) poskytování poradenství v oblasti krizové komunikace. 
 

d) správa profilu na Facebooku registrovaného na Objednatele (dále jen „Správa 
profilu“) (profil byl na jméno Objednatele již založen dříve a je na Objednatele 
registrován). Správou profilu se rozumí vkládání a průběžná aktualizace obsahu - 
textů, obrazových příloh, souborů, případně multimediálních dat, měsíční analýza 
návštěvnosti a chování uživatelů. 
 

e) Za tím účelem bude Zhotovitel 
i. vytipovávat správné cílové skupiny pro konkrétní témata; 
ii. vybírat a doporučovat vhodná sdělení; 
iii. vytvářet nejvhodnější zpracování komunikačních sdělení. 

 
 

Článek II. 
Způsob provádění Díla, doba a místo plnění, termín předání a převzetí Díla, přechod 

vlastnictví 
 
1) Zhotovitel 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, 
popř. je může v případě souhlasu Objednatele činit i dálkovým přístupem. Dálkovým 
přístupem lze odstraňovat vady na Facebooku dle čl. VI. odst. 3). 

 
2) Dílo bude realizováno v postupných krocích, tzv. dílčích plněních. Dílčí plnění budou 

následující, přičemž souhrn dílčích plnění dle písmen a) až d) tvoří „část I Díla“ a dílčí 
plnění dle písm. e) „část II Díla“: 

 
a) Jednorázová plnění, jejichž termín předání k připomínkám Objednateli je  

1 měsíc po podpisu Smlouvy:  
 

i. Zefektivnění a rozšíření  systému  
- dlouhodobě udržitelné efektivní komunikace MZe a celého resortu 

MZe s veřejností ve smyslu čl. I. odst. 3 písm. a) této Smlouvy;  
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- krizové komunikace pro případ mimořádných událostí. 
 
  (dále jen „Systém“) 

 
ii. V rámci procesu zpracování rozšíření a zefektivnění Systému posoudí 

Zhotovitel společně s Objednatelem vždy jednou za kalendářní týden, a to 
nejčastěji v rámci Týdenních jednání dle písm. c), postup zpracování rozšíření 
a zefektivnění Systému a Objednatel je oprávněn v rámci tohoto jednání učinit 
v rámci zápisu z jednání anebo i následně do dvou pracovních dní 
elektronickou poštou své návrhy úprav, jež je Zhotovitel povinen do dvou 
pracovních dní zohlednit, ledaže by nebyly v souladu s účelem této Smlouvy, 
pak je oprávněn je s písemným odůvodněním odmítnout. 

 
iii. Návrh rozšíření  a zefektivnění Systému bude předán v elektronické podobě e-

mailem nejpozději  
5 pracovních dní před uplynutím termínu pro předání jeho konečné verze  
a Objednatel je oprávněn nejpozději do tří pracovních dní od předání návrhu 
Systému sdělit Zhotoviteli elektronicky své námitky, jež je Zhotovitel povinen 
zapracovat za podmínek předchozího odstavce. 

 
iv. V případě, že i po zapracování těchto námitek nebude dle Objednatele 

rozšíření a zefektivnění Systému odpovídat podmínkám Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit a Zhotoviteli by náležela náhrada 
účelně vynaložených nákladů. 

 
b) Měsíční plnění: 

 
i. Měsíční analýza návštěvnosti webu a profilu na Facebooku a chování 

uživatelů. Termín předání tohoto dílčího plnění Objednateli je vždy do  
5 pracovních dní po začátku každého měsíce. 

 
c) Týdenní plnění: 

 
i. Pravidelná týdenní jednání s Objednatelem (dále jen „Týdenní jednání“), na 

nichž bude vyhodnoceno plnění uskutečněné během předchozího týdne,  
ev. i delšího časového období a stanoven plán pro příští týden, eventuálně 
delší časové období (dále jen „Plán“). Toto vyhodnocení, stejně jako Plány 
budou Zhotovitelem Objednateli předány ve lhůtě dvou pracovních dní po 
uskutečněném příslušném týdenním jednání a Objednatel je oprávněn k nim 
sdělit Zhotoviteli své námitky za obdobných podmínek jako v případě námitek 
k návrhu Systému, včetně možnosti odstoupit od Smlouvy, pokud by Plán i po 
zapracování námitek Objednatele neodpovídal požadavkům Objednatele 
vzešlým z Týdenního jednání.  
 

ii. Grafická úprava a obsahová editace jednotlivých vydání elektronického 
magazínu. Termín předání tohoto dílčího plnění Objednateli k připomínkám je 
minimálně 5 pracovních dní před koncem každého kalendářního měsíce.  

 
d) Denní plnění, které bude Zhotovitel realizovat každý pracovní den: 

 
i. Správa profilu na Facebooku, vkládání a průběžná aktualizace obsahu 

v souladu s Plánem - textů, obrazových příloh, souborů, případně 
multimediálních dat (dále společně „Data“). Objednatel je oprávněn si v Plánu 
vyhradit právo předchozího odsouhlasení Dat vkládaných na Facebook. 
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ii. Obsahová správa webových stránek projektu. 
 

iii. Marketingová podpora a distribuce směrem k cílovým uživatelům.  
 

e) Plnění v rámci krizové komunikace: 
 

i. Plnění v případě vzniku mimořádných událostí (živelné události, sucho, 
nadměrný výskyt zemědělských škůdců - např. kůrovec apod.) nebo 
bezpečnostního rizika (dále jen „Mimořádná situace“). 
 

ii. O vzniku Mimořádné situace bude Zhotovitele neprodleně telefonicky, popř.  
e-mailem, informovat Objednatel a smluvní strany si těmito komunikačními 
prostředky dohodnou bezprostřední jednání, na kterém bude stanoven plán 
komunikačních opatření (dále jen „Komunikační opatření“), které začne 
Zhotovitel bezprostředně realizovat.  Další jednání se uskuteční dle 
vzájemné dohody dle vývoje Mimořádné situace.  
 

iii. Bude-li Zhotovitel realizovat Komunikační opatření a ocitne-li se z toho 
důvodu v prodlení s plněním dalších povinností, Objednatel bere na vědomí, 
že v tomto případě se nejedná o prodlení, na jehož základě by mu vzniklo 
právo požadovat úhradu majetkových sankcí a škody, neboť Zhotovitel koná 
na základě jeho pokynu jiné činnosti. 

 
3) Zhotovitel bude vždy do 10. dne následujícího měsíce předávat Objednateli protokol 

obsahující výkaz provedených činností za uplynulý měsíc. 
 

4) Přechod vlastnictví Díla, respektive jeho částí se uskuteční převzetím Díla, resp. jeho 
části na základě protokolu o převzetí a předání Díla, resp. jeho částí ke dni ukončení 
smlouvy. Ke dni ukončení smlouvy bude uzavřen závěrečný předací protokol, kterým 
dojde k přechodu vlastnictví k dosud nepředaným částem Díla.  Zhotovitel se zavazuje 
předat Objednateli všechny technické (instalační) i obsahové 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. Zhotovitel 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.  
 

5) Zhotovitel tímto prohlašuje, že dnem ukončení účinnosti této Smlouvy nebude nijak 
příslušný profil Facebooku ani webové stránky vytvořené pro Objednatele užívat, v 
případě této povinnosti je i po skončení účinnosti Smlouvy povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč a odpovídá Objednateli za způsobenou škodu v plné 
výši. 

  
 

Článek III. 
Cena Díla a platební podmínky 

 
1) Maximální cena za řádně a včas provedené Dílo je stanovena dohodou podle zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí 605 000,- Kč s DPH 
(slovy:šestsetpěttisíc korun českých).  
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Z toho:  

a) Cena části I Díla dle čl. II. odst. 2) písm. a) až d) je stanovena ve výši 302 
500,- Kč (slovy: třistadvatisícpětset korun českých). 

b) Cena části II Díla dle čl. II. odst. 2 písm. e) (Mimořádná situace) je stanovena 
ve výši 302 500,- Kč (slovy: třistadvatisícpětset korun českých). 

 
2) Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla, 

resp. jeho části. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu jen po řádném splnění  
a předání Díla, resp. jeho dílčích plnění dle článku II.  
 

3) Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkou zákonné změny výše sazby 
DPH. 

 
4) Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu uvedenou v čl. III. postupně takto: 

a) Částku dle odst. 1) písm. a) v měsíčních splátkách ve výši 75 625,- Kč po 
předložení Objednatelem odsouhlaseného měsíčního přehledu činnosti;    

b) Částku dle odst. 1 písm. b) na základě měsíčního výkazu činností 
odsouhlaseného Objednatelem. V případě, že vzhledem k Mimořádné situaci 
nebude Zhotovitel vykonávat ostatní činnosti dle čl. II. odst. 2 písm. a) až d), 
náleží Zhotoviteli odměna dle odst. 1 písm. b) až poté, co budou Zhotovitelem 
vyčerpány hodiny jeho práce, které by jinak byly hrazeny v rámci paušální 
platby dle odst. 1 písm. a). 

  
5) Sjednaná lhůta pro placení těchto faktur se stanoví do 30 dnů poté, kdy Objednatel 

obdrží od Zhotovitele tu kterou fakturu, přičemž úhrada je provedena odepsáním 
příslušné částky z účtu Objednatele na účet Zhotovitele.  

 
6) Faktury Zhotovitele musí obsahovat náležitosti účetního dokladu stanovené v § 29 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
Nebude-li účetní doklad obsahovat všechny zákonem a Smlouvou stanovené 
náležitosti a přílohy, je Objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že 
Zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. 
V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou. K faktuře bude přiložen 
předávací protokol, popř. výkaz či přehled činností obsahující Objednatelem písemně 
potvrzený výkaz řádně provedených činností. 

 
7) Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 

 
8) Platba se považuje za splněnou dnem odepsání z účtu Objednatele.  
 
 

Článek IV. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1) Zhotoviteli je uložena povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž 

se dozvěděl v souvislosti s prováděním předmětných činností, a taktéž je povinen 
chránit důvěrné informace, jež získá v rámci plnění Smlouvy. V případě, že Zhotovitel 
bude uskutečňovat část smluvního plnění prostřednictvím třetích osob, vztahuje se 
také na ně povinnost mlčenlivosti. Pokud Zhotovitel hodlá uskutečňovat část smluvního 
plnění prostřednictvím třetích osob, je k tomu oprávněn pouze s předchozím písemným 
souhlasem Objednatele s každým takovým jednotlivým případem. V tom případě však 
Zhotovitel odpovídá jako by plnil sám.  
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2) Zhotovitel pracuje na svůj náklad a na své nebezpečí, Objednatel je oprávněn 

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

 
3) Zhotovitel 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) Smluvní vztah s provozovatelem sítě Facebook vznikne s Objednatelem a Zhotovitel 

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, popř. Republiky Irsko a za 
porušení této povinnosti odpovídá Zhotovitel Objednateli v plné výši z titulu náhrady 
škody. 

 
5) Zhotovitel 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 Objednatelem.  
 

6) Zhotovitel 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 předmětu této Smlouvy podle pokynů Objednatele. Objednatel 
se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost (dodání loga, logomanuálu 
a dalších informačních materiálů a odborných podkladů). 

 
7) Zhotovitel je povinen činit veškeré činnosti a plnění řádně a včas. 

 
8) Objednatel si vyhrazuje právo mít připomínky k rozsahu díla.  
 
9) V případě neplnění zadání od Objednatele v rozsahu jím stanoveném, má Objednatel 

právo odstoupit okamžitě od této Smlouvy. Zhotoviteli bude vyplacena odměna za 
plnění poskytnuté do dne rozvázání smluvního vztahu s Objednatelem. 

 
 

Článek V. 
Licenční ujednání, registrace 

 
1) Zhotovitel Díla prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva autorů k Dílu a že má souhlas autorů k uzavření následujících 
licenčních ujednání, toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by 
vytvořením Díla teprve vznikla.  

 
2) Zhotovitel Díla poskytuje Objednateli Díla (nabyvateli licence) oprávnění ke všem 

v úvahu přicházejícím způsobům užití Díla a bez jakéhokoliv omezení, a to zejména 
pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

 
3) Cena za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně Díla dle čl. III. této Smlouvy.  

 
4) Zhotovitel Díla poskytuje licenci Objednateli Díla (nabyvateli licence) jako výhradní, kdy 

se zavazuje neposkytnout licenci třetí osobě a Dílo sám neužít. 
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5) Objednatel Díla (nabyvatel licence) je oprávněn práva tvořící součást licence zcela 
nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě. 

 
6) Objednatel Díla (nabyvatel licence) je oprávněn upravit či jinak měnit Dílo, jeho název 

nebo označení autorů, stejně jako spojit Dílo s jiným dílem nebo zařadit Dílo do díla 
souborného, a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob. 

 
7) Bude-li v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy Zhotovitelem vytvořena databáze 

nebo její část, bude se za pořizovatele takové databáze vždy považovat Objednatel. 
Neuplatní-li se z jakéhokoliv důvodu pravidlo dle předchozí věty a pořizovatelem 
databáze vytvořené v souvislosti s plněním Smlouvy se stane Zhotovitel či 
subdodavatel Zhotovitele, je Zhotovitel povinen zajistit převod veškerých práv               
k databázi, včetně zvláštních práv pořizovatele databáze dle § 88 a násl. autorského 
zákona na Objednatele. Cena za převod těchto práv je zahrnuta v ceně Díla dle čl. III. 
této Smlouvy. 

 
8) Zhotovitel je povinen všechny případné 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 postoupit Objednateli. Přístup 
Zhotovitele na příslušný facebookový profil, webové stránky i mobilní aplikaci trvá jen 
po dobu účinnosti této Smlouvy a Zhotovitel se zavazuje je od okamžiku ukončení 
účinnosti smlouvy dále neužívat. 

 
 

Článek VI. 
Vady díla 

 
1) Zhotovitel garantuje, že Dílo vytvořené na základě Smlouvy je úplné a že jeho 

vlastnosti odpovídají vlastnostem Díla sjednaným Smlouvou. Zhotovitel poskytuje 
záruku za jakost Díla od okamžiku protokolárního předání díla po dobu 3 měsíců.  

 
2) V případě, že předané Dílo vykazuje technické vady, musí tyto vady Objednatel bez 

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

 
3) V případě, že Dílo vykazuje vady obsahového charakteru, musí tyto vady Objednatel 

bez zbytečného odkladu písemně u Zhotovitele reklamovat. Odstranění vad provede 
Zhotovitel na svůj náklad ihned, nejpozději však do 4 hodin od obdržení písemné 
reklamace, jedná-li se o vady vyskytující se na Facebooku, jinak ve lhůtě jednoho 
pracovního dne. Obdrží-li Zhotovitel reklamaci během noci, tj. od 22.00 hod do 6.00 
hod, začíná lhůta běžet až od 6.00 hod. 

 
4) V ostatním se odpovědnost za vady řídí obecnou právní úpravou podle občanského 

zákoníku.  
 

 

 

 

 
Článek VII. 

Smluvní pokuty a náhrada škody 
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1) V případě prodlení Objednatele s platbou, na kterou vznikl Zhotoviteli nárok, uhradí 
Objednatel úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý, i započatý den 
prodlení.  

 
2) V případě neplnění termínů stanovených dle čl. II. odst. 2, 3 této Smlouvy má 

Objednatel vůči poskytovateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč bez 
DPH za každý, i započatý den prodlení. 

 
3) V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu k odstranění vad a nedostatků podle článku VI. 

této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 
Kč bez DPH za každý, i započatý den prodlení, v případě počítání lhůty k odstranění 
vad v hodinách 500,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení, je-li prodlení delší než 
2 hodiny.  

 
4) V případě, že Zhotovitel v rámci správy Facebookového profilu pro Objednatele poruší 

pravidla užívání sítě Facebook (viz čl. IV. odst. 4. této Smlouvy), je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč bez DPH za každé jednotlivé 
porušení této povinnosti. 

 
5) Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ neplnění povinností     

a termínů.  
 

6) Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné 
výši, pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti Zhotovitelem vznikne, ani 
právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy, ani povinnost Zhotovitele 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. 

 
7) Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli v případě porušení povinnosti mlčenlivosti    

a ochrany důvěrných informací nebo jiné své povinnosti související s povinností 
zachovávat mlčenlivost a chránit důvěrné informace smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč 
bez DPH, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Povinnosti Zhotovitele a 
Objednatele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně 
utajovaných skutečností a o ochraně osobních údajů nejsou ustanoveními tohoto 
články dotčeny. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škodu, kterou v souvislosti 
s touto smlouvou způsobí Objednateli či třetí osobě. 

 
8) Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli v případě porušení povinnosti dle               

čl. V. odst. 8 této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč bez DPH. 
 

9) Zhotovitel 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 placení nebo 
doplacení dlužné částky, a to do 30 kalendářních dnů ode dne převzetí písemné výzvy 
Objednatele.  

 
 
 
 
 
 

Článek VIII. 
Ostatní ujednání 
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1) Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření Smlouvy není v likvidaci a není vůči 
němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele 
bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení 
úpadku jeho společnosti. 

 
2) Zhotovitel 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. 
 

3) Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, rozumějí mu a 
souhlasí s ním, a dále potvrzují, že Smlouva je uzavřena bez jakýchkoli podmínek 
znevýhodňujících jednu ze stran. 

 
4) Zhotovitel může pověřit zhotovením části Díla třetí osobu. Při provádění Díla touto třetí 

osobou má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám. 
 

5) V případě, že na straně Zhotovitele nastanou okolnosti, v jejichž důsledku nebude 
Zhotovitel schopen dočasně či dlouhodobě zajistit plnění smlouvy, je povinen bez 
zbytečného odkladu, nejdéle do 7 kalendářních dnů ode dne vzniku takových okolností, 
v případě Mimořádné situace nejdéle ve lhůtě 12 hodin, 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 
předmětu Smlouvy. 

 
6) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Smlouvy v souladu se smlouvou a se 

všemi aktuálně platnými právními předpisy. 
 

7) Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích 
případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně 
metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

Zveřejnění smlouvy a metadat zajistí Objednatel. Zhotovitel je srozuměn s tím, že 

Objednatel je oprávněn zveřejnit Smlouvu na svých webových stránkách Objednatel  je 
taktéž povinen uveřejnit dle § 147a odst. 1 písm. a) ZVZ na svém profilu tuto Smlouvu 
včetně všech jejích změn a dodatků. Dále je Zhotovitel srozuměn s tím, že dle § 147a 
odst. 1 písm. b) ZVZ je Objednatel povinen uveřejnit na Profilu výši skutečné uhrazené 
ceny za plnění Veřejné zakázky a dle § 147a odst. 1 písm. c) též seznam 
subdodavatelů Zhotovitele. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli souhlas k uveřejnění 
všech podkladů, údajů a informací uvedených v tomto odstavci a těch, k jejichž 
uveřejnění vyplývá pro Objednatele povinnost dle právních předpisů. 

 
8) Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud je prodlení Zhotovitele 

s dodáním Díla delší než 20 kalendářních dnů; v  takovém případě nemá Zhotovitel 
právo na náhradu dosud vynaložených nákladů. Dále je Objednatel oprávněn odstoupit 
od Smlouvy z dalších důvodů uvedených v čl. II. této Smlouvy. Zhotovitel je povinen po 
písemném oznámení o odstoupení od Smlouvy vrátit Objednateli do 7 kalendářních 
dnů veškeré věci, které mu Objednatel k zhotovení Díla předal. 

 
9) Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se 

nároku z vadného plnění, nároku z náhrady škody, nároku ze smluvních pokut (a to 
v případě smluvních pokut a náhrady škody včetně smluvní pokuty a náhrady škody 
uvedené v čl. II. odst. 5) či úroků z prodlení, ustanovení o ochraně informací, licenčních 
ujednání, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 
zániku účinnosti této smlouvy. 
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Článek IX. 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních 

stran. Smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne podpisu smlouvy do 31. prosince 
2016. 

 
2) Veškeré změny a doplňky Smlouvy budou uskutečněny po vzájemné dohodě 

smluvních stran formou písemných dodatků, podepsanými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
3) Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny Smlouvou, se řídí českým 

právem, a to zejména občanským zákoníkem.  
 
4) Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech každý s platností originálu, z nichž 

Objednatel obdrží  2 výtisky a Zhotovitel obdrží taktéž 2 výtisky.  
 

 
 
V Praze dne..................................................    V Praze dne..................................... 
 
Objednatel:                                                        Zhotovitel: 
 
 
 
 

Česká republika - Ministerstvo zemědělství 
 
Mgr. Vít Doležálek 
ředitel odboru Kanceláře ministra 

 

BOOST Gravity Communication, s.r.o. 
 
Aleš Klemperer 
jednatel společnosti 
 
 

 


