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Rámcová smlouva 

 
č. j: 30718/2016-MZE-10042 
č. smlouvy 449-2016-10042 

(dále jen „smlouva“ nebo „rámcová smlouva“) 
 

 

Smluvní strany:  

 

Česká republika – Ministerstvo zemědělství 
se sídlem: Těšnov 17, 110 00 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 
 
Josef Kleinwächter 
se sídlem/místem podnikání: Čajkovského 1511, 738 01 Frýdek-Místek 
IČ: 12643441 
DIČ: CZ490906108 
Zapsána: Fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, podnikající dle živ. Zákona, na 
základě živ. Oprávnění č.j. 96/1/4162A  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Frýdek-Místek 
číslo účtu: ………………………………… 
Zastoupená Josefem Kleinwächterem 
 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
uzavírají podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 92 
odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen ZVZ), tuto rámcovou smlouvu o zajištění tiskových služeb souvisejících 
s výrobou prezentačních a informačních tiskových materiálů objednatele (dále jen „rámcová 
smlouva“). 
 
 

Čl. I 
Předmět a účel smlouvy 

 
1) Poskytovatel se zavazuje zajistit a provést pro objednatele komplexní tiskové služby a to 

v následujícím rozsahu:   
a) tvorba grafického návrhu požadovaných informačních a prezentačních tiskových 

materiálů objednatele dle podkladů předaných objednatelem pro konkrétní dílčí 
zakázku 

b) zpracování DTP (tvorba tištěného nebo elektronického dokumentu a jeho 
předtisková příprava) 

c) vytištění požadovaných materiálů dle termínu uvedeného v objednávce, příp. 
výroba CD 

d) balení tiskovin dle požadavků objednatele 
e) doprava vytištěných materiálů do sídla objednatele příp. jinam podle 
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distribučního seznamu dodaného objednatelem 
 

2) Účelem této rámcové smlouvy je, v souladu s § 11 ZVZ, úprava podmínek týkajících se 
dílčích veřejných zakázek na služby spočívající v komplexním zajištění tiskových služeb 
souvisejících s výrobou prezentačních a informačních tiskových materiálů pro potřeby 
objednatele, zadávaných na základě této rámcové smlouvy po dobu její platnosti, a 
úprava vzájemných vztahů mezi objednatelem a poskytovatelem. Rámcová smlouva 
dále stanovuje veškeré základní podmínky jednotlivých dílčích plnění poskytovatele 
zadávaných na základě této rámcové smlouvy. Objednatel není rámcovou smlouvou 
vázán k odběru určitého množství služeb.   

 
Čl. II 

Dílčí plnění, termíny plnění a proces jejich schvalování  

 

1) Každá dílčí zakázka bude plněna na základě písemné výzvy (objednávky) ve smyslu 
§ 92 zákona odst. 1 písm. a) ZVZ, 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) Veškeré parametry, resp. podmínky plnění, které byly předmětem hodnocení v rámci 

zadávacího řízení pro uzavření rámcové smlouvy (jednotkové ceny) jsou pro shodná 
budoucí plnění podmínkami limitními. Povinností poskytovatele při zadávání dílčích 
veřejných zakázek na základě písemné výzvy je nabídnout zadavateli vždy takové 
parametry či podmínky plnění, které nabídl ve své nabídce podané v zadávacím řízení, 
v němž byla uzavřena rámcová smlouva, popřípadě podmínky pro objednatele 
výhodnější.   

 
3) Pro každého dílčího plnění dle článku I. této rámcové smlouvy bude v každé dílčí 

objednávce mezi objednatelem a poskytovatelem specifikována závazná dodací lhůta 
plnění požadované služby. U dílčího plnění, které je svou podstatou vázáno na konkrétní 
datum, bude toto datum v objednávce označeno za limitní termín. 

 
4) Schválení a převzetí dílčích plnění v jejich finální podobě (tištěné, ale i jiné podle 

podmínek daných objednávkou) potvrdí objednatel podpisem dodacího listu 
poskytovatele. 

 
5) Smluvní strany se dohodly, že ze strany objednatele je pověřeno zajištěním plněním 

povinností Oddělení komunikace s veřejností a jím pověření pracovníci. Kontaktními 
osobami pro účely této smlouvy jsou: 

 
a) na straně poskytovatele:………………….. , tel……………………, e-mail 

………………………… 
b) na straně objednatele: ………………………, tel…………………., email: 

………………………… 
 

6) Místem plnění je sídlo objednatele. 
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Čl. III 
Cena a platební podmínky  

 
1) Plnění podle této smlouvy bude poskytováno až do vyčerpání limitu 3 600 000 Kč bez 

DPH. Výše DPH je určena charakterem jednotlivých dílčích plnění. Celková cena činí 
maximálně 4 356 000 Kč včetně DPH (slovy: čtyřimiliónytřistapadesátšesttisíc 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) Základní hodinová sazba grafických prací činí maximálně 400,- Kč bez DPH, DPH je ve 
výši 21 % a cena včetně DPH činí maximálně 484,- Kč (slovy: čtyřistaosmdesátčtyři 
korun českých). 
 

3) Cena za každé dílčí plnění bude stanovena dle závazného kalkulačního modelu, který je 
přílohou č. 1 této smlouvy, a dle závazné ceny hodinové sazby za grafické práce, která 
je uvedena v odst. 2) tohoto článku. U dílčích plnění nespecifikovaných v tomto 
kalkulačním modelu bude cena stanovena dle kompletního ceníku grafických a tiskových 
služeb poskytovatele, které jsou přílohou č. 2 této smlouvy. U dílčích plnění, které 
zahrnují realizaci takových typů tiskovin, které jsou v kalkulačním modelu uvedeny, ale 
jejich náklad nebo technická specifikace se liší, bude cena za dílčí plnění adekvátně 
přizpůsobena změně ve specifikaci. Cena na 1 ks tiskoviny se zvyšuje se snižujícím se 
počtem výtisků, s navýšením gramáže materiálu a přidanými technickými úpravami 
povrchu (lak, parciální lak, laminace aj.).  

 
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.  
 
6) Poskytovatel je plátcem DPH. 
 
7) Platba bude uhrazena na základě faktury poskytovatele zvlášť za každé dílčí plnění. Do 

textu faktury poskytovatel uvede autory grafického zpracování, a zda jsou jeho 
zaměstnanci, a takovouto fakturu poskytovatel zašle  do 14 dní po předání dílčího plnění 
objednateli. Objednatel je oprávněn pozdržet platbu předložené faktury, pokud by 
fakturované plnění bylo neúplné či by informace o autorech a příslušných licenčních 
oprávnění byly nejasné či nesprávné. Termínem úhrady je den odepsání příslušné 
částky z účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele. Objednatel se zavazuje 
uhradit fakturu nejpozději do 30 dnů od jejího doručení.  

 
8) V záhlaví faktury bude uvedeno číslo jednací této smlouvy a faktura musí obsahovat 

podrobné vyúčtování fakturované částky. 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 za kalendářní rok musí být doručena do podatelny 
Ministerstva zemědělství nejpozději do 11. 12. příslušného roku. 

 
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. 
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Čl. IV 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1) Poskytovatel se zavazuje zajistit a provést pro objednatele na svůj náklad a na své 

nebezpečí, při využití autorů grafického zpracování následně uvedených ve fakturách, 
dílčí veřejné zakázky spočívající v provedení grafických a tiskových služeb, a to za 
podmínek stanovených v každé dílčí realizační smlouvě uzavřené mezi objednatelem 
poskytovatelem. Smluvní strany nejsou oprávněny v dílčích realizačních smlouvách 
sjednat podstatně změny podmínek stanovených rámcovou smlouvou.  

 
2) Poskytovatel v souladu s předanými podklady ze strany objednatele provede, resp. 

zajistí provedení, grafický návrh, grafické zpracování včetně korektur a vytištění 
materiálů v termínech stanovených v dílčích objednávkách. Součástí každého dílčího 
plnění bude i balení tiskovin, pokud nebude v objednávce uvedeno jinak. Poskytovatel 
dále zajistí dodání vytištěných materiálů do sídla objednatele a jsou-li v objednávce 
uvedena jiná místa, tak na tato jiná místa. 

 
3) Na plnění se budou za poskytovatele podílet mj. tito členové realizačního týmu a autoři 

grafického zpracování:  
…………………., e-mail……………………., vedoucí grafik 
………………….., e-mail…………………………, grafik č. 1 
……………………., e-mail ……………………….., grafik č. 2 
 

Změna člena realizačního týmu je přípustná pouze po předchozím souhlasu objednatele 
za předpokladu, že nový člen realizačního týmu bude splňovat všechny kvalifikační 
požadavky stanovené na danou pozici. Objednatel bude akceptovat změnu člena 
realizačního týmu pouze z objektivních důvodů, kterými zejména není zapojení člena 
týmu do jiného projektu plněného vybraným uchazečem souběžně s veřejnou zakázkou. 

 
4) Poskytovatel je povinen zajistit vytištění tiskovin technologií ofsetového tisku. V případě 

použití technologie digitálního tisku poskytovatel musí garantovat srovnatelnou kvalitu 
s tiskem ofsetovým. Objednatel musí být o použití digitálního tisku informován a schválit 
ho. 
  

5) Poskytovatel je povinen postupovat při plnění svých povinností s odbornou péčí, od 
pokynů objednatele se může odchýlit jen tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu 
objednatele a poskytovatel nemůže včas obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za 
vzniklou škodu. 

 
6) 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. 

 
7) Poskytovatel je povinen činit veškeré činnosti a plnění tak, aby nenastalo prodlení. 
 
8) Poskytovatel prohlašuje, že ke dni podpisu této rámcové smlouvy má uzavřenou 

pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
pojištěncem třetí osobě v souvislosti s výkonem činnosti pojištěného, a to ve výši  
7 milionů Kč. Poskytovatel je povinen být nejméně v tomto rozsahu pojištěn po celou 
dobu trvání této rámcové smlouvy. 

 
9) Objednatel je povinen předat poskytovateli včas věci a informace, jež jsou nutné 

k zařízení záležitostí podle této smlouvy, pokud z jejich povahy nebo této smlouvy 
nevyplývá, že je má obstarat poskytovatel. 
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10) Poskytovatel má povinnost pod dobu 5 let uchovávat otevřená tisková data ohledně či 

ve vztahu ke komplexním tiskovým službám dle čl. I této rámcové smlouvy a předat je 
objednateli do 14 dnů od doručení písemné výzvy od objednatele. 

 
11) Objednatel stanoví, že činnosti dle čl. I. odst. 1 písm. c) této rámcové smlouvy nesmí 

být prováděny prostřednictvím subdodavatele. Toto se netýká vytištění položky č. 43 a 
výroby položky č. 11 a 12 Kalkulačního modelu (Příloha č. 1).  

 
 
 

Čl. V 
Odpovědnost za vady 

 
Poskytovatel odpovídá za vady, které se vyskytnou v průběhu plnění předmětu smlouvy a je 
povinen je odstranit na svůj náklad, a to bez zbytečného odkladu po vytknutí vad 
objednatelem. 
 
 
 

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) V případě prodlení poskytovatele s plněním podle termínů stanovených v každé dílčí 

objednávce, má objednatel vůči poskytovateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 
3 % z ceny dílčího plnění bez DPH za každý i započatý den prodlení.  

 
3) Objednatel má právo neproplatit poskytovateli cenu za dílčí plnění, pokud toto bylo 

dodáno v jiné, než požadované specifikaci, stanovené v písemné výzvě objednatele 
k poskytnutí plnění, nebo byl překročen limitní termín pro dodání. Limitním termínem se 
rozumí termín, po kterém již nemá dodání dílčího plnění pro objednatele smysl a bude 
uveden v objednávce u dílčích plnění, které jsou vázány ke konkrétnímu datu.  
V případě prodlení poskytovatele s dílčím plněním, kde byl stanoven limitní termín, má 
objednatel vůči poskytovateli navíc nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 % 
z ceny dílčího plnění bez DPH.  

 
4) V případě nesplnění povinnosti poskytovatele podle článku IV. odst. 8 rámcové smlouvy 

zaplatí poskytovatel objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč. 
 

5) V případě nesplnění povinnosti poskytovatele podle článku IV. odst. 11 rámcové 
smlouvy zaplatí poskytovatel objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč za každý 
případ porušení povinnosti. 

 
6) Poskytovatel se zavazuje uhradit objednateli v případě porušení povinnosti mlčenlivosti 

nebo ochrany důvěrných informací podle čl. IX smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za 
každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Povinnosti poskytovatele a objednatele 
vyplývající z ustanovení 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.  
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7) Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní 
pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Výše smluvních pokut se do výše náhrady 
škody nezapočítává. 

 
 

Čl. VII 
Doba trvání smlouvy 

 

1) Smlouva se uzavírá na dobu 24 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 objednávky 

v případě podstatného porušení podmínek této rámcové smlouvy nebo příslušné dílčí 
objednávky. 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 objednávek, které se i poté nepřestanou řídit 
ustanoveními této rámcové smlouvy. 

 
 

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 či má příslušná (licenční) oprávnění, a že má souhlas 
autorů k uzavření následujících licenčních ujednání. Toto prohlášení zahrnuje i taková 
práva autorů, která by vytvořením díla teprve vznikla. Poskytovatel předává objednateli 
písemné potvrzení od autorů grafického zpracování uvedených v čl. IV odst.3) při 
podpisu této rámcové smlouvy a od ostatních případných autorů grafického zpracování 
bez zbytečné prodlevy poté, co vytvoří grafické zpracování. Vzorové autorské prohlášení 
je přiloženo k této rámcové smlouvy coby Příloha č. 3. 
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2)  Poskytovatel poskytuje objednateli 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.  

 

Čl. IX 
Důvěrné informace 

 
1) Pro účely této smlouvy se za důvěrné pokládají veškeré informace, které si smluvní 

strany před podpisem této Smlouvy i do budoucna vymění ve formě písemné či ústní, 
příp. technickými prostředky a které budou některou ze stran výslovně písemnou formou 
jako důvěrné označeny. Stejně tak se za „důvěrné informace“ pokládají informace a 
údaje týkající se činnosti, postupů, strategických plánů, záměrů a know-how, které 
budou některou ze stran výslovně jako důvěrné označeny. Dále se za „důvěrné 
informace“ pokládají veškeré informace o účetních a daňových skutečnostech 
objednatele, a dále veškeré informace, které budou některou ze stran výslovně jako 
důvěrné označeny. Všechny důvěrné informace zůstávají ve vlastnictví strany, která je 
poskytuje druhé straně. 
 

2) 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. 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.  

 
3) Poskytovatel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví 

o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo 
nezávislost. 

 
4) Důvěrnými informacemi nejsou nebo přestávají být: (a) informace, které byly v době, kdy 

byly smluvní straně poskytnuty, veřejně známé, (b) informace, které se stanou veřejně 
známými poté, co byly smluvní straně poskytnuty, s výjimkou případů, kdy se tyto 
informace stanou veřejně známými v důsledku porušení závazků smluvní strany podle 
této dohody, (c) informace, které byly smluvní straně prokazatelně známé před jejich 
poskytnutím a (d) informace, které je smluvní strana povinna sdělit oprávněným osobám 
na základě obecně závazných právních předpisů. 

 
5) 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 
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neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití. Smluvní strany nesou plnou 
odpovědnost za případné porušení této povinnosti z jejich strany. 

 
6) 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. 

 
7) Porušením povinnosti mlčenlivosti není poskytnutí informací objednatelem podle zákona 

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

8) Poskytovatel je srozuměn s tím, že objednatel je oprávněn zveřejnit tuto smlouvu na 
svých webových stránkách. Poskytovatel je rovněž srozuměn s tím, že objednatel je 
povinen dle § 147a odst. 1 písm. a) ZVZ uveřejnit na svém profilu zadavatele, který se 
nachází na internetové adrese https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html (dále jen 
„profil“), tuto smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků. Dále je poskytovatel 
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) ZVZ též seznam subdodavatelů poskytovatele. Poskytovatel tímto uděluje 
souhlas objednateli k uveřejnění všech podkladů, údajů a informací uvedených v tomto 
odstavci a těch, k jejichž uveřejnění vyplývá pro objednatele povinnost dle právních 
předpisů. 
 

9) Poskytovatel je dále srozuměn s tím, že objednatel je oprávněn, resp. povinen, zveřejnit 
obraz Smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy 
odvozených vč. metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona o registru smluv. 
 

 

 
 

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 
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Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdější předpisů,  
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) Poskytovatel se zavazuje vrátit objednateli v případě ukončení tohoto smluvního vztahu 

veškeré poskytnuté písemnosti a nosiče informací, a to nejpozději k datu ukončení 
účinnosti této smlouvy. 

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

bez písemného souhlasu druhé smluvní strany převádět na třetí stranu. 
 

10) Nedílnou součást této rámcové smlouvy tvoří následující přílohy: 
 

a) příloha č. 1 – Kalkulační model  
a příloha č. 3 – Vzor autorského prohlášení 

před podpisem smlouvy bude ke smlouvě přiložena dále 
 

b) příloha č. 2 – Kompletní ceník grafických a tiskových služeb poskytovatele 
 
11) Tato smlouva je zhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden 

obdrží objednatel a  jeden poskytovatel.  
 
12) 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.  

 
13) Ukončením účinnosti smlouvy nejsou dotčena ustanovení o ochraně informací, uchování 

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

 
 
 
V Praze dne 8. 8. 2016              V Praze dne 9. 8. 2016 
 
 
………………………………………………………  …………………………………………… 
 
Česká republika – Ministerstvo zemědělství 
Mgr. Vít Doležálek 
ředitel Odboru kanceláře ministra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josef Kleinwächter 
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Příloha Smlouvy č. 1: Kalkulační model  

číslo 
položky  Název plnění  Technická specifikace plnění 

Výpočet nabídkové ceny kalkulačního modelu 

Cena za 1 kus bez DPH v 
Kč 

Cena za celou dílčí položku 
bez DPH v Kč* 

1.  Diplom 

Náklad: 30 ks 

                              17,40 Kč                                       522,00 Kč  
Formát: A4 
Materiál: 250 křída matná + lamino mat 1/0 
Barevnost: 4/0 
Kompletace: balení po 30 ks 

2.  Plakát 

náklad: 12 ks 

                            208,30 Kč                                    2 499,60 Kč  
formát: 900 (š) x 1200  (v) mm  
Materiál: 180 g matný fotopapír 
Barevnost: 4/0 

3.  Šek 

Náklad: 13 ks 

                            178,40 Kč                                    2 319,20 Kč  
Formát: A2 
Materiál: kapa deska, lesklá samolepa + lamino 
Barevnost: 4/0 
Kompletace: balení po 1 kusu do fólie 

4.   Pexeso 

Náklad: 10 000 ks 

                                 3,66 Kč                                 36 600,00 Kč  
Formát: A3 + klopa, 2 sklady 
Materiál: 250 g křída mat + lamino mat 
Barevnost: 4/4 
Kompletace: balení po 50 kusech do fólie 

5.  Blok  Náklad: 2 000 ks                                   7,32 Kč                                 14 640,00 Kč  
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Formát: A5, 40 stran + obálka 
Vazba: V2, lepený blok na horní straně 

Materiál: obálka 170 g křída mat+ lamino mat 1/0, vnitřní blok 80 g 
bezdřevý ofset 
Barevnost: obálka i vnitřní blok 4/0 
Kompletace: po 10 kusech do fólie 

6.  Pracovní sešit I 

Náklad: 2 000 ks 

                     17,70 Kč             35 400,00 Kč  

Formát: A4, 60 stran + obálka 
Vazba: V1 

Materiál: obálka 200 g křída mat+ lamino mat 1/0, vnitřní blok 80 g 
bezdřevý ofset 
Barevnost: 4/4 
Kompletace: po 10 kusech do fólie 

7.  Pracovní sešit II 

Náklad: 4 000 ks 

                     15,25 Kč                 61 000,00 Kč  

Formát: A4, 48 stran + obálka 
Vazba: V2 

Materiál: obálka 250 g křída mat+ lamino lak 1/0, vnitřní blok 140 g 
bezdřevý ofset 
Barevnost: 4/4 
Kompletace: po 10 kusech do fólie 

8.  Pozvánka 

Náklad: 200 ks 

                        3,00 Kč                             600,00 Kč  
Formát: A5 
Materiál: 250 g křída mat, lamino mat 1/1 
Barevnost: 4/4 
Kompletace: balení po 50 kusech do fólie 

9.  Výukové karty  Náklad: 500 ks sad výukových karet. Každá sada obsahuje 12 druhů karet 
+ obálku na sadu 

                         28,80 Kč                         14 400,00 Kč  
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Formát: karty: A6, obálka ‐ 21,7x15,2 cm (ve složeném tvaru A6), výška 
hřbetu cca 4 mm + lepená klopa o výšcce 3,5 cm 
Materiál: karty: 250 g BO, obálka ‐ 200 g křída mat + 1/0 matné lamino 
Barevnost: karty ‐ 1/1, obálka ‐ 4/1 
Kompletace: balení po 20 kusech sad do fólie 

10.  Zápisník 

Náklad: 1 000 ks 

                      40,20 Kč                       40 200,00 Kč  

Formát: 9 x 14 cm, 120 stran + obálka 
Vazba: twin ware bílá  
Materiál: obsah – 80g BO, obálka – 250g křída lesklá + lamino lesk 1/0 

Barevnost: 96 stran ‐ 1/1 (čtverečkový podklad), 24 stran 4/4, obálka – 
4/4 
Kompletace: balení po 20 kusech do fólie 

11.  CD‐ROM I 

Náklad: 5 000 ks 

                      5,50 Kč                     27 500,00 Kč  potisk CD 4/0 

kompletace: kartonová kapsa, 4/4, lak, formát 124 x 125 mm, karton 
bílo‐šedý 250g 

12.  CD ‐ ROM II 

náklad: 500 ks 

                  15,50 Kč                            7 750,00 Kč  potisk CD 4/0 

kompletace: kartonová kapsa, 4/4, lak, formát 124 x 125 mm, karton 
bílo‐šedý 250g 

13.  Stolní kalendář 

Náklad: 2 000 ks 

                     20,85 Kč                   41 700,00 Kč  

Formát: 250 x 140 mm, 250 x 160 mm stojánek, 29 oboustranných listů + 
obálka, kartonový stojánek 
Vazba: twin ware bílá  
Materiál: obálka 150 g křída mat, vnitřní listy 100 g křída mat 
Barevnost: obálka 4/0, vnitřní blok 4/4 
Kompletace: do folie po 1 ks a po 10 ks 
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14.  Desky 

náklad: 1 000 ks 

                        9,40 Kč                        9 400,00 Kč  
Formát: A4 + 2 klopy 
Barevnost: 4/0 
Materiál: 300 g křída mat, lamino mat 1/0 
Kompletace: balení rozložených desek po 50 ks do fólie 

15.  Informační karta 

náklad: 500 ks 

                     2,00 Kč                   1 000,00 Kč  
Formát: 95 x 60 mm 
Barevnost: 4/4 
Materiál: 200 g křída mat 
Kompletace: balení po 50 ks do fólie 

16.  omalovánky 

náklad: 5 000 ks 

                        3,59 Kč                   17 950,00 Kč  

Formát: A5 na šířku, 20 stran + obálka 
vazba: V1, na kratší straně 
Barevnost: vždy jedna strana barevná, druhá černo – bílá 
Materiál: 140 g bezdrevy ofset 
Kompletace: balení po 50 ks do fólie 

17.  leták A5 

Náklad: 10 000 ks 

                       0,44 Kč                       4 400,00 Kč  
Formát: A5 
Materiál: 135 g křída lesk + lak 1/1 
Barevnost: 4/4 
Kompletace: po 100 kusech do fólie 

18.  leták A6 

Náklad: 5 000 ks 

                    0,42 Kč                            2 100,00 Kč  
Formát: A6 
Materiál: 135 g křída mat + lak 1/1 
Barevnost: 4/4 
Kompletace: po 100 kusech do fólie 

19.  Skládaný leták I  Náklad: 2 000 ks                         1,30 Kč                             2 600,00 Kč  
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Formát: A4, 2 sklady na DL 
Materiál: 170 g křída mat + lak 1/1 
Barevnost: 4/4 
Kompletace: po 100 kusech do fólie 

20.  Skládaný leták II 

Náklad: 7 druhů po 1 000 ks 

                   1,23 Kč                        8 610,00 Kč  
Formát: A4, 2 sklady na DL 
Materiál: 170 g křída mat + lak 1/1 
Barevnost: 4/4 
Kompletace: po 100 kusech do fólie 

21.  Skládaný leták III 

Náklad: 1 000 ks 

                    2,80 Kč                       2 800,00 Kč  
Formát: 396 x 210 mm, sklad na DL 
Materiál: 170 g křída mat + lak 1/1 
Barevnost: 4/4 
Kompletace: po 100 kusech do fólie 

22.  Skládaný leták IV 

Náklad: 1 000 ks 

                      2,90 Kč                           2 900,00 Kč  
Formát: 444 x 210 mm, sklad na A5 (6 stran A5) 
Materiál: 150 g křída mat + lak 1/1 
Barevnost: 4/4 
Kompletace: po 100 kusech do fólie 

23.  Brožura I 

Náklad: 800 ks 

                    13,20 Kč                       10 560,00 Kč  

Formát: 100 x 185 mm, 40 stran + obálka 
Vazba: V1 

Materiál: obálka 250 g křída mat + lamino mat 1/0, vnitřní blok 100 g 
křída mat 
Barevnost: 4/4 
Kompletace: po 10 kusech do fólie 

24.  Brožura II  Náklad: 3 000 ks                         4,07 Kč                         12 210,00 Kč  
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Formát: A6, 32 stran + obálka 
Vazba: V1 

Materiál: obálka 250 g křída lesk + lamino mat 1/0, vnitřní blok 100 g 
křída mat 
Barevnost: 4/4 
Kompletace: po 10 kusech do fólie 

25.  Brožura III 

Náklad: 8 000 ks 

                    3,41 Kč                      27 280,00 Kč  

Formát: 148 x 148 mm, 12 stran + obálka 
Vazba: V1 

Materiál: obálka 250 g křída mat + lamino mat 1/0, vnitřní blok 150 g 
křída mat 
Barevnost: 4/4 
Kompletace: po 50 kusech do fólie 

26.  Brožura IV 

Náklad: 800 ks 

                   10,96 Kč                       8 768,00 Kč  

Formát: A5, 24 stran + obálka 
Vazba: V1 

Materiál: obálka 250 g křída mat + lamino mat 1/0, vnitřní blok 115g 
křída mat 
Barevnost: 4/4 
Kompletace: po 25 kusech do fólie 

27.  Brožura V 

Náklad: 1 000 ks 

                   14,50 Kč                        14 500,00 Kč  

Formát: A5, 56 stran + obálka 
Vazba: V1 

Materiál: obálka 200 g křída lesk + lamino mat 1/0, vnitřní blok 90 g křída 
mat 
Barevnost: 4/4 
Kompletace: po 10 kusech do fólie 
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28.   Brožura VI 

Náklad: 3 000 ks 

                12,82 Kč                       38 460,00 Kč  

Formát: A5, 76 stran + obálka 
Vazba: V2 

Materiál: obálka 200 g křída mat + lamino mat 1/0, vnitřní blok 90 g křída 
mat 
Barevnost: obálka 4/1, vnitřní blok 4/4 
Kompletace: po 10 kusech do fólie 

29.   Brožura VII 

Náklad: 700 ks 

                  31,60 Kč                     22 120,00 Kč  

Formát: A5, 100 stran + obálka 
Vazba: V2 

Materiál: obálka 200 g křída mat + lamino mat 1/0, vnitřní blok 100 g 
křída mat 
Barevnost: obálka 4/1, vnitřní blok 4/4 
Kompletace: po 10 kusech do fólie 

30.  Brožura VIII 

Náklad: 1 000 ks 

                   31,05 Kč                      31 050,00 Kč  

Formát: A5, 148 stran + obálka 
Vazba: V2 

Materiál: obálka 200 g křída mat + lamino mat 1/0, vnitřní blok 90 g křída 
mat 
Barevnost: 4/4 
Kompletace: po 10 kusech do fólie 

31.  Výroční sektorová zpráva I 

Náklad: 800 ks 

                    12,83 Kč                 10 264,00 Kč  

Formát: A4, 32 stran + obálka 
Vazba: V1 

Materiál: obálka 250 g křída mat + lamino mat 1/0, vnitřní blok 90 g křída 
mat 
Barevnost:obálka ‐ 4/4, blok ‐ 1/1 
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Kompletace: po 25 kusech do fólie 

32.  Výroční sektorová zpráva II 

Náklad: 2 000 ks 

                  17,52 Kč                      35 040,00 Kč  

Formát: A4, 56 stran + obálka 
Vazba: V1 

Materiál: obálka 200 g křída mat + lamino mat 1/0, vnitřní blok 100 g 
křída mat 
Barevnost: 4/4 
Kompletace: po 20 kusech do fólie 

33.  Výroční sektorová zpráva III 

Náklad: 1 000 ks 

                  40,45 Kč                        40 450,00 Kč  

Formát: A4, 100 stran + obálka 
Vazba: V2 

Materiál: obálka 250 g křída mat + lamino mat 1/0, vnitřní blok 100 g 
křída mat 
Barevnost: 4/4 
Kompletace: po 10 kusech do fólie 

34.  Výroční sektorová zpráva IV 

Náklad: 500 ks 

                    77,00 Kč                         38 500,00 Kč  

Formát: A4, 132 stran + obálka 
Vazba: V2 

Materiál: obálka 250 g křída mat + lamino mat 1/0, vnitřní blok 100 g 
křída mat 
Barevnost: 4/4 
Kompletace: po 10 kusech do fólie 

35.  Výroční sektorová zpráva V 

Náklad: 2 000 ks 

                   8,07 Kč                  16 140,00 Kč  
Formát: A4, 20 stran + obálka 
Vazba: V1 

Materiál: obálka 200 g křída mat + lamino mat 1/0, vnitřní blok 90 g křída 
mat 
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Barevnost: 4/4 
Kompletace: po 25 kusech do fólie 

36.  Výroční sektorová zpráva VI 

Náklad: 1 000 ks 

                  15,55 Kč                     15 550,00 Kč  

Formát: 210 x 210 mm, 40 stran + obálka 
Vazba: V1 

Materiál: obálka 200 g křída mat + lamino mat 1/0, vnitřní blok 100 g 
křída mat 
Barevnost: 4/4 
Kompletace: po 10 kusech do fólie 

37.  Praktická příručka I 

Náklad: 8 000 ks 

                   21,90 Kč                     175 200,00 Kč  

Formát: A5, 276 stran + obálka 
Vazba: V2 

Materiál: obálka 250 g křída lesk + lamino lesk 1/0, vnitřní blok 90 g křída 
lesk 
Barevnost: 4/4 
Kompletace: po 10 kusech do fólie 

38.  Praktická příručka II 

Náklad: 2 000 ks 

                     11,65 Kč                     23 300,00 Kč  

Formát: A4, 32 stran + obálka 
Vazba: V1 
Materiál: obálka 200 g křída lesk + lamino lesk 1/0, vnitřní blok 90 g BO 
Barevnost: 4/4 
Kompletace: po 25 kusech do fólie 

39.  Praktická příručka III 

Náklad: 800 ks 

                   24,16 Kč               19 328,00 Kč  
Formát: A4, 100 stran + obálka 
Vazba: V2 

Materiál: obálka 200 g křída lesk + lamino lesk 1/0, vnitřní blok 80 g 
bezdřevý ofset 
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Barevnost: obálka 4/1, vnitřní blok 1/1 
Kompletace: po 10 kusech do fólie 

40.  Praktická příručka IV 

Náklad: 4 000 ks 

                    20,15 Kč                          80 600,00 Kč  

Formát: A4, 160 stran + obálka 
Vazba: V2 

Materiál: obálka 200 g křída lesk + lamino lesk 1/0, vnitřní blok 80 g 
bezdřevý ofset 
Barevnost: obálka 4/1, vnitřní blok 1/1 
Kompletace: po 10 kusech do fólie 

41.  Reprezentativní publikace I 

náklad: 1 000 ks 

                 26,47 Kč                          26 470,00 Kč  

formát: 210 x 210 mm, 68 stran + obálka 
vazba: V2 

materiál: obálka 250 g křída mat + lamino mat 1/0, vnitřní blok 115 g 
křída mat 
barevnost: 4/4 
Kompletace: po 10 ks do fólie 

42.  Reprezentativní publikace II 

Náklad: 300 ks 

                   101,93 Kč                       30 579,00 Kč  

Formát: A5, 140 stran + obálka 
Vazba: V8 

Materiál: potah 135 g křída mat + lamino mat 1/0, vnitřní blok 100 g 
křída lesk, předsádky 140 g ofset 
Barevnost: potah 4/0, vnitřní blok 4/4 
Kompletace: po 5 kusech do fólie 

43.  Informační noviny 

Náklad: 30 000 ks 

                      1,37 Kč                        41 100,00 Kč  
Formát: 8 stran A3 
Vazba: bez sponky, sklad na A4 
Materiál: magazínový papír SC 52 g 
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Barevnost: 4/4 
Kompletace: po 200 kusech do fólie 

   CELKEM  ‐‐‐ 
                           1 054 359,80 
Kč  

*  cena zahrnuje tisk, balení a dopravu plnění do sídla objednatele 
celková cena za jednotlivou položku je dána cenou za 1 ks x náklad tiskoviny 
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Příloha č. 2: Kompletní ceník grafických a tiskových služeb poskytovatele  
 
 

1. ………………………………………………… 

……… …………. 

…………… ……… 

…………… ………. 

……………. ………. 

………….... ………….. 

…………….. ……….. 

 
2. …………………………………………………… 

…………. …………. …………. 
…………. …………. …………. ………….  …………. 

…………. …………. …………. …………. …………. 

…………. …………. …………. …………. …………. 

 
3. …………………………………………………… 

…………. …………. …………. 
…………. …………. …………. …………. …………. 

…………. …………. …………. …………. …………. 

…………. …………. …………. …………. …………. 

…………. …………. …………. …………. …………. 

…………. …………. …………. …………. …………. 

…………. …………. …………. …………. …………. 

 
4. ……………………………………………. 

…………. …………. …………. …………. …………. …………. 

…………. …………. …………. …………. …………. …………. 

…………. …………. …………. …………. …………. …………. 

…………. …………. …………. …………. …………. …………. 

…………. …………. …………. …………. …………. …………. 

…………. …………. …………. …………. …………. …………. 
 
5. ………………………………………… 

…………….. ………………… 

………………. ……………… 

………………. ……………. ………….  
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…………. …………. …………. 

…………. …………. …………. 

6.  

…………. 
…………. 
………… 
…………. 
…………. 
…………. 
 

 
 

  …………. …………. 

…………. …………. …………. 

…………. …………. …………. 

7. …………. 

…………. …………. …………. …………. 

…………. …………. …………. …………. 

…………. …………. …………. …………. 

…………. …………. …………. …………. 

8. …………. 

…………. …………. …………. …………. 

…………. …………. …………. …………. 

…………. …………. …………. …………. 

…………. …………. …………. …………. 

9.  …………. 

…………. 

…………. …………. …………. 

…………. …………. …………. 

…………. …………. …………. 

…………. …………. …………. 

…………. …………. …………. 

      
      

10.  …………. 
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…………. 

…………. …………. …………. 

…………. …………. …………. 

…………. …………. …………. 

…………. …………. …………. 

…………. …………. …………. 

11. …………. 

…………. 

…………. …………. …………. 

…………. …………. …………. 

…………. …………. …………. 

…………. …………. …………. 

…………. …………. …………. 

12. …………. 

…………. 

…………. …………. 

…………. …………. 

…………. …………. 

…………. …………. 

…………. …………. 

 
13. …………. 

…………. …………. …………. 

…………. …………. …………. 

…………. …………. …………. 

…………. …………. …………. 

…………. …………. …………. 

…………. …………. …………. 

…………. …………. …………. …………. 

…………. …………. …………. 

…………. 

…………. …………. …………. 

…………. …………. …………. 
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14. …………. 
  
Příprava …………. 

…………. …………. 

…………. …………. 

…………. …………. 

…………. …………. 

15. …………. 
  
Příprava …………. 

  …………. …………. 

…………. …………. …………. 

…………. …………. …………. 

…………. …………. …………. 

…………. …………. …………. 

…………. …………. …………. 

16. …………. 
  
Příprava …………. 

…………. …………. 

…………. …………. 

…………. …………. 

…………. …………. 

17. …………. 

Příprava …………. 

…………. …………. 

…………. …………. 

…………. …………. 

…………. …………. 

18. …………. 

…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 

      
19. …………. 

…………. …………. …………. 
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…………. …………. …………. 

…………. …………. …………. 

…………. …………. …………. 

…………. …………. …………. 

    
 
20.…………. 

 
 

 
…………. …………. 
…………. …………. 
…………. …………. 

 

 
 
   

21. …………. 

…………. …………. 

…………. …………. 

…………. …………. 

…………. …………. 

…………. …………. 

…………. …………. 

…………. …………. 

…………. …………. 

 
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH a jsou dále variabilní např. s ohledem 
na počet kusů, použitý materiál, povrchovou úpravu a závěrečné 
zpracování. 
Uváděné ceny jsou maximální a mohou být dále sníženy dle podmínek 
a požadavků jednotlivých zakázek. 
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Příloha č. 3: Vzor autorského prohlášení 
 

 
Prohlášení autora  

 
Já, níže podepsaný/á: ………………………………., nar. ……………,  
bytem …………………………………………………...  
(dále jen „Autor“)  
 
tímto ve smyslu z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), zejména ust.  
§ 2358 a násl. a § 2950 NOZ, a z.č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „AZ“), zejména ust. 
§ 9 a násl., § 58 a/nebo § 61 AZ, 
 
prohlašuji vůči České republice - Ministerstvu zemědělství, se sídlem Těšnov 17, Praha – 
Nové Město, PSČ: 110 00, IČ: 00020478 (dále jen „MZe“), že samostatně/coby 
zaměstnanec………….. ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního 
vztahu vytvořím a vytvářím autorská díla - grafické zpracování, v rámci plnění rámcové 
smlouvy mezi MZe a [název poskytovatele]  č. 449-2016-10042 ze dne 
…………….2016,(dále jen „Dílo“); 

 
- tímto bezúplatně, souhlasím s poskytnutím a/nebo přímo poskytuji Dílo k výhradnímu 

užití MZe a subjektům určeným MZe a tudíž souhlasím s poskytnutím/či přímo 
poskytuji MZe výhradní licenci k výkonu práva duševního vlastnictví všemi způsoby a 
v neomezeném rozsahu po celou dobu jeho platnosti, tj. bez územního, věcného, 
množstevního, typového či jiného omezení – Licence; 

 
- jsem srozuměn a výslovně souhlasím s oprávněním MZe k výkonu práv z duševního 

vlastnictví k Dílu, zejména majetkových práv autorských k Dílu, s tím, že MZe má mé 
svolení toto bez dalšího částečně i úplně postoupit třetí osobě či udělit třetí osobě 
podlicenci, tj. postoupit oprávnění či podlicencovat subjektům určeným MZe; 

 
- poskytuji, resp. poskytuje se, Licence výhradní, nemám právo poskytnout Licenci či 

jinou licenci k Dílu třetí osobě, nebudu Dílo žádným způsobem užívat a zdržím se 
výkonu práva, ke kterému jsem udělil Licenci či byla udělena Licence; 

 
- uděluji souhlas MZe, aby nejen Dílo užívalo, ale i aby je dokončilo, zveřejnilo, 

zpracovalo, upravovalo, spojovalo s jinými díly, zařazovalo do díla souborného i aby 
na jeho základě vytvořilo nové dílo nové či aby Dílo nechalo zpracovat, upravit, spojit 
či zařadit či na jeho základě vytvořit nové dílo; 

 
- je zcela na vůli MZe, zda a event. jak bude využívat Licenci, zda zveřejní či 

nezveřejní Dílo a zda je bude či nebude užívat, přičemž nezveřejnění Díla či jeho 
neužívání nelze považovat za nevykonávání či nedostatečné vykonávání 
majetkových práv k Dílu a nezakládá mi žádné další nároky; 

 
- mé veškeré nároky vůči MZe a subjektům určeným MZe z Díla či jiným subjektům 

zapojeným do transakce poskytnutí Licence pro MZe, z práv k Dílu, či ve vztahu 
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k Dílu a jeho užití či k Licenci se zcela, řádně, včas a v plném rozsahu vypořádávají 
zaplacení Odměny a já nemám nárok na žádnou další úplatu či odměnu v souvislosti 
Dílem; 

  
- nejsem si vědom žádných právních ani skutkových okolností, které by vylučovaly, 

komplikovaly či nějak ohrožovaly udělení této výhradní a neomezené Licence MZe 
nebo které by byly v rozporu s výše uvedeným užitím Díla ze strany MZe či subjekty 
určenými MZe. 

 
- jsem si vědom, že MZe má záměr Dílo, resp. Licenci, intenzivně a dlouhodobě užívat 

pro své projekty a že spoléhá na pravost, úplnost, platnost a dlouhodobou účinnost 
tohoto prohlášení. 

 
V ……………………. dne …………            V …………………. dne ……..  
 
_____________________     ________________________ 
Autor (…)       ……………………………….* 
 
*Pokud se jedná o zaměstnanecké dílo, tak zde i „Zaměstnavatel s výše uvedeným souhlasí, 
na důkaz čehož připojuje svůj podpis. 
 
 
 
MZe tímto prohlašuje, že 
 
- prohlášení Autora bere souhlasně na vědomí a  
 
- přijímá veškerá z něho plynoucí licenční oprávnění.  
 
 
V Praze dne ……………………. 
 
_________________________ 
MZe 
 


