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S M L O U V A   O   P O S K Y T N U T Í   S L U Ž E B 
 

Č. smlouvy:   369-2016-16221 
 

uzavřená podle § 2586 a následujících a § 1746 odst. 2., zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a ustanovení § 6 a § 12 odst. 3 
zákona č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZVZ“) 

 

SMLUVNÍ STRANY 

 
1)  Česká republika - Ministerstvo zemědělství  

se sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, 
IČ: 00020478, 
DIČ: není plátcem DPH  
ID datové schránky: yphaax8 
Bankovní spojení: ČNB, centrální pobočka Praha 1, č.ú: 1226 - 001/0710 
zastoupená pro smluvní jednání: Ing. Tomášem Krejzarem, Ph.D., ředitelem 
odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství – 16220, 
zastoupená pro věcná jednání: Ing. Janem Lojdou, Ph.D., vedoucím oddělení 
ekonomických nástrojů lesního hospodářství – 16221, 
(dále jen „Objednatel“) 

 

na straně jedné 

a 

2) Obchodní firma: Česká lesnická společnost, z. s. 
 se sídlem: Novotného lávka 200/5, 110 00, Praha 1 

zastoupena: Ing. Pavlem Draštíkem 
IČ: 00549746 
DIČ: CZ00549746 
ID datové schránky: zfkww2h 
bankovní spojení: 
číslo účtu:  
(dále jen „Poskytovatel“) 

na straně druhé 

 
uzavírají tuto smlouvu: 

I. 

Předmět a účel smlouvy 

1) Předmětem této smlouvy je realizace veřejné zakázky malého rozsahu 
(Vzdělávací činnost v lesním hospodářství v roce 2016), resp. její části 
(Přezimovací a aklimatizační objekty pro jelení zvěř), závazek poskytovatele 
poskytnout služby a organizaci specifikované v odstavci 2 a přílohách č. 1 až 4 
Smlouvy a závazek objednatele zaplatit poskytovateli cenu za uskutečněné 
služby.  

2) Poskytovatel se zavazuje poskytnout služby a organizaci v rámci dvou identických 
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jednodenních odborných seminářů s názvem „Přezimovací a aklimatizační objekty 
pro jelení zvěř“ (dále jen „seminář“) svým obsahem zaměřený na obor myslivost s 
přímým dopadem na hospodaření v lesích. Každý seminář zahrnuje mimo jiné 
povinné tematické celky:  

- velikost, krmení, doba uzavírání, selekce zvěře. 

3) Účelem smlouvy je zabezpečit plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„Vzdělávací činnost v lesním hospodářství 2016“.  

Seminář je určen pro vlastníky lesů a jejich zaměstnance. Možná je i účast osob, 
jejichž obor činnosti dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve 
znění pozdějších předpisů, je poskytování služeb pro lesnictví nebo myslivost, 
činnost odborného lesního hospodáře nebo nakládání s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin.  Dále je možná účast zaměstnanců státní správy lesů. 
Poskytovatel se zavazuje provést dílo v souladu s ustanoveními této smlouvy. 

II.  

Místo plnění, doba plnění 

1) Místem plnění jsou dva kraje České republiky, z toho jeden na území Čech a 
druhý na území Moravy a Slezska, přičemž se nesmí jednat o sousedící kraje. 

2) Doba plnění: od nabytí účinnosti této smlouvy do 30. 11. 2016.  

3) Poskytovatel pracuje na svůj náklad a na své nebezpečí. Poskytovatel je povinen 
upozornit na nevhodné pokyny nebo nevhodnost věcí mu předaných. Na zjištěné 
nedostatky upozorní objednatel písemně poskytovatele a požádá o jejich 
odstranění. Takové žádosti je poskytovatel povinen ve stanovené lhůtě vyhovět. 

III. 

Povinnosti poskytovatele 

1) Lektoři poskytovatele realizující seminář podle této smlouvy, musí být zárukou 
odborné úrovně poskytovaných informací a jejich plného souladu s platnými 
právními předpisy a se záměry lesnické politiky, za což odpovídá poskytovatel. 
Poskytovatel potvrdí čestným prohlášením, že lektoři uvedení ve formuláři č. 1 
v posledních 5 letech aktivně vystupovali alespoň na 5 konferencích, seminářích 
atp. V čestném prohlášení je uvedeno jméno lektora, název akce, na které lektor 
vystupoval, název příspěvku a datum konání akce. 

2) Odborný program semináře včetně lektorského zajištění bude fyzicky předložen 
po podpisu této smlouvy nejpozději však 20 pracovních dní před konáním 
semináře poskytovatelem na formuláři č. 1, který je přílohou č. 1 této smlouvy 
objednateli ke schválení spolu s čestným prohlášením dle odst. 1. 

3) V případech, kdy objednatel neschválí připravený odborný program semináře 
nebo lektory podle odst. 2, sdělí tuto skutečnost poskytovateli písemně do 10 
pracovních dnů od obdržení programu semináře. Objednatel si vyhrazuje právo 
obsah semináře přizpůsobit danému tématu a potřebám objednatele. Pokud 
poskytovatel neobdrží písemné vyjádření o neschválení semináře, považuje se 
seminář za schválený.  

4) Povinností poskytovatele je vytvoření sborníku z pořádaného semináře, 
v případě, že poskytovateli byly přiděleny preferenční body v rámci zadávacího 
řízení, který bude distribuován účastníkům, případně uveřejněn na webových 
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stránkách poskytovatele. Poskytovatel souhlasí s uveřejněním sborníku na 
webových stránkách Ministerstva zemědělství. 

5) Poskytovatel dodrží alespoň minimální počet 15 účastníků na každém semináři, 
v každém termínu a místě konání. 

6) Poskytovatel dodrží minimální délku jednoho semináře alespoň 4 hodiny čistého 
času. Tím se rozumí délka trvání přednášek, v každém termínu a místě konání, 
přičemž nezahrnuje přestávky na občerstvení atp. 

7) Ve sbornících bude uveden text: „Seminář je pořádán z finančních prostředků 
Ministerstva zemědělství, Sekce lesního hospodářství“. Dále bude ve sbornících 
uvedeno logo Ministerstva zemědělství podle pokynů uveřejněných na webových 
stránkách v záložce tiskový servis. 

8) Objednatel si vyhrazuje právo na účast svého zástupce na semináři. 

9) Poskytovatel je povinen zajistit každému účastníkovi občerstvení v rámci konání 
každého semináře. Poskytovatel zodpovídá za kvalitu a nezávadnost 
poskytnutého občerstvení. 

 

IV. 

Cena díla a platební podmínky 

1) Celková cena za řádně a včas provedené dílo, tj. přípravu a realizaci dvou 
identických odborných seminářů dle této smlouvy a v rozsahu dle příloh 1 až 4, je 
stanovena dohodou smluvních stran dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve 
znění pozdějších předpisů a činí 110 000 Kč, bez DPH. DPH činí 21 % z této 
částky, tedy 23 100 Kč. Celková částka včetně DPH tedy činí 133 100 Kč (slovy 
stotřicetřitisícsto  korun českých). 

2) Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkou zákonné změny výše 
sazby DPH, přičemž zahrnuje veškeré náklady poskytovatele, které mu vzniknou 
v souvislosti s plněním, poskytovaným podle této smlouvy. 

3) V rámci finančního plnění objednatele (ceny díla) budou hrazeny pouze způsobilé 
náklady obsažené v celkové ceně díla uvedené v odst. 1 na: 

a) pronájem prostor a technického zařízení pro seminář, 
b) úhradu dohod o provedení práce pro pozvané odborníky (lektory), 
c) úhradu dohod o provedení práce pro redaktora sborníku, 
d) tisk a distribuci sborníku (včetně CD apod.), 
e) zajištění občerstvení pro každého účastníka, 
f) úhrada mzdových a ostatních režijních nákladů poskytovatele, maximálně 

však do výše 15 % z celkových způsobilých nákladů na seminář, 
g) hromadnou dopravu účastníků semináře na exkurzní lokality. 

4) Na dílo podle čl. I. této smlouvy nesmí poskytovatel použít jiné podpory 
z veřejných zdrojů, nebo prostředky z fondů EU. 

5) Poskytovatel je povinen předložit objednateli fakturu za realizovaný seminář 
společně se zprávou z pořádaného semináře na formuláři č. 2, který je přílohou č. 
2 této smlouvy. Vyplněný formulář č. 2 obsahuje jména, pracovní zařazení, 
kontakt účastníků, jež je nutný pro vyhodnocení podmínky uvedené v čl. I. odst. 3.  
a čl. III. odst. 5 a fotodokumentaci z pořádaného semináře. Poskytovatel dále 
předloží originál prezenční listiny, jejíž vzor je uveden v příloze č. 3 této smlouvy, 
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a kopie finančních dokladů o úhradě způsobilých nákladů. Ve zprávě 
z pořádaného semináře poskytovatel doloží distribuci vydaných sborníků 
v případě, že poskytovateli byly přiděleny preferenční body v rámci zadávacího 
řízení. Dále poskytovatel doloží zhodnocení semináře dle vzoru, který je uveden 
v příloze č. 4. 

6) Náležitosti dle odst. 5 je poskytovatel povinen zaslat vždy do 20 kalendářních dnů 
po ukončení semináře, nejpozději však do 9. 12. 2016.  

7) Objednatel je povinen zaplatit poskytovateli cenu pouze po řádném a včas 
provedeném díle zejména po konání semináře a posouzení vynaložených 
(způsobilých) nákladů, a to ve lhůtě 15 pracovních dnů po obdržení vyúčtování 
ceny formou faktury. Faktura musí být vystavena a doručena do sídla objednatele 
v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li účetní doklad obsahovat stanovené 
náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování. V tomto případě 
neplatí původní lhůta splatnosti, ale celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne 
doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury. 

8) Objednatel neposkytne poskytovateli zálohy. 

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

10) Pokud některý program semináře jako dílčí plnění podle této smlouvy nebude 
objednatelem schválen podle čl. III. odst. 2 této smlouvy a přesto bude realizován, 
nepřísluší poskytovateli právo na úhradu ceny takového dílčího plnění. 

 

V. 

Licenční ujednání 

1) V případě, že by plnění poskytovatele na základě této smlouvy nebo kterákoli 
jeho část měly náležitosti díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, poskytovatel 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) Poskytovatel díla poskytuje objednateli díla (nabyvateli licence) oprávnění ke 
všem aktuálně známým způsobům užití díla  a bez jakéhokoliv omezení zejména 
pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

3) Poskytovatel díla poskytuje tuto licenci objednateli (nabyvateli licence) 
bezúplatně. 

4) Poskytovatel poskytuje tuto licenci jako výhradní, kdy se zavazuje neposkytnout 
licenci třetí osobě a zdržet se výkonu práva užít dílo. 

5) Objednatel díla (nabyvatel licence) je oprávněn práva tvořící součást licence 
zcela nebo zčásti 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. 
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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, je zhotovitel povinen zajistit převod veškerých práv k 
databázi, včetně zvláštních práv pořizovatele databáze dle § 88 a násl. 
autorského zákona na objednatele. 

VI. 

Sankční ustanovení 

1) Pokud se poskytovatel odchýlí od připravovaného odborného programu semináře 
podle čl. III. odst. 2 smlouvy, nebo klesne počet účastníků dle čl. I. odst. 3 
semináře pod 15, nemá poskytovatel nárok na zaplacení ceny za tento seminář 
podle čl. IV. 

2) Pokud bude délka jednoho semináře podle čl. III. odst. 6 kratší než 4 hodiny 
čistého času, nemá poskytovatel nárok na zaplacení ceny za tento seminář podle 
čl. IV. 

3) Pokud se seminář nebude konat ve dvou krajích České republiky podle čl. II. odst. 
1, nemá poskytovatel nárok na zaplacení ceny za tento seminář podle čl. IV. 

4) Pokud poskytovatel nevytvoří sborník ze semináře, v případě, že poskytovateli 
byly přiděleny preferenční body v rámci zadávacího řízení podle čl. III. odst. 4, 
nemá poskytovatel nárok na zaplacení ceny za tento seminář podle čl. IV. 

5) Pokud spolu s fakturou nebudou objednateli poskytovatelem předloženy 
náležitosti dle čl. IV. odst. 5 z pořádaného semináře, není objednatel povinen tuto 
fakturu poskytovateli uhradit. 

6) V případě zjištěných vad ve vydaných sbornících musí poskytovatel ke své tíži a 
bezprostředně odstranit vady a opravený tisk rozeslat na své náklady. Za vady ve 
sbornících se považuje i obsah, který není v souladu s principy lesnické politiky 
Ministerstva zemědělství. 

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

8) V případě prodlení objednatele s platbou, na kterou vznikl poskytovateli nárok, 
uhradí objednatel úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý, 
i započatý den prodlení. 

9) 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 
poskytovatel ke splnění povinnosti zajištěné smluvní pokutou, ledaže by 
objednatel výslovně prohlásil, že na plnění povinnosti netrvá. 

10) Za každé jednotlivé porušení povinnosti dle čl. VII. je poskytovatel povinen uhradit 
smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč objednateli. 

11) Poskytovatel souhlasí, aby objednatel každou smluvní pokutu nebo náhradu 
škody, na níž mu vznikne nárok, započetl vůči platbě (faktuře) ve smyslu 
ustanovení čl. IV. Pokud nedojde k započtení dle čl. IV., zavazuje se k doplacení 
dlužné částky, a to do 30 kalendářních dnů ode dne převzetí písemné výzvy 
objednatele. 
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12) Pokud poskytovatel předá objednateli plnění čl. I. opožděně oproti termínu 
uvedeném v čl. II. případně nedodržení termínu ze strany poskytovatele 
uvedeného v čl. IV. odst. 6, je poskytovatel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 1, včetně DPH a 
za každý den prodlení. 

13) Za každé jednotlivé porušení povinností poskytovatele dle čl. III, čl. VI odst. 1 až 7 
či nesplnění náležitostí semináře dle přílohy č. 1 ke smlouvě - Program 
odborného semináře, uhradí poskytovatel objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,-Kč, a to za jednotlivé porušení či nesplnění náležitostí. Poskytovatel uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč a to za každý neuskutečněný 
seminář. 

VII. 

Mlčenlivost a finanční kontrola 

1) Poskytovatel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti 
s plněním smlouvy. 

2) 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. 

 

VIII. 

Společná ujednání 

1) Poskytovatel tímto prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, 
umožňujících mu uskutečnit dílo dle smlouvy. 

2) Veškerá komunikace bude probíhat vždy písemnou formou nebo v rámci 
elektronické komunikace. V případě, že bude použita elektronická komunikace, 
má se za to, že e-mailová zpráva byla doručena až po obdržení potvrzení o 
doručení zprávy odesílateli. 

3) Poskytovatel 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. 

4) Smlouva může být ukončena odstoupením ze strany Objednatele v případě změn 
státního rozpočtu a z nich vyplývajícího nezabezpečení finančních prostředků pro 
plnění díla, ale i v případě prodlení poskytovatele s předáním díla, v případě 
porušení povinnosti poskytovatele dle čl. III, čl. VI odst. 1 až 7 či nesplnění 
náležitostí semináře dle přílohy č. 1 ke smlouvě - Program odborného semináře 
s tím, že smluvní strany se dohodly, že si navzájem vrátí poskytnutá smluvní 
plnění. 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. Odstoupení od smlouvy ze strany 
objednatele je vždy bez jakýchkoliv sankcí vůči objednateli. 
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5) Poskytovatel může pověřit zhotovením části díla třetí osobu. Při provádění díla 
touto třetí osobou má poskytovatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

6) Poskytovatel má povinnost řídit se veškerými písemnými nebo ústními pokyny 
objednatele, pokud nejsou v přímém rozporu se zněním smlouvy a s příslušnými 
platnými právními předpisy. 

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

8) Poskytovatel si zajistí podklady potřebné pro zpracování díla vlastními prostředky. 

9) Objednatel nebo jím písemně pověřená právnická osoba může provést u 
poskytovatele kontrolu plnění smlouvy zaměřenou zejména na věcné plnění 
smlouvy, výsledky plnění smlouvy dosažené ke dni kontroly a způsob jejich 
realizace, účelné čerpání poskytnutých finančních prostředků a odhad dalšího 
čerpání na následující období, kontrolu plnění smluvních povinností smluvními 
stranami. O této kontrole se vyhotovuje protokol podepsanými všemi 
zúčastněnými. 

10) Poskytovatel se zavazuje v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 89/1995 Sb., o 
státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, použít důvěrné statistické 
údaje výhradně pro účely zpracování statistických dat a zajistit jejich ochranu před 
zneužitím neoprávněnou osobou. 

11) Objednatel si vyhrazuje právo mít připomínky k rozsahu díla. 

12) Poskytovatel prohlašuje, že má uzavřené pojištění pro případ vzniku škody vůči 
objednavateli a třetím osobám v souvislosti s plněním smlouvy a to po celou dobu 
její platnosti. Pojistná smlouva neobsahuje ujednání, které by vylučovalo či 
omezovalo pojistné plnění v souladu s účelem této smlouvy do minimálního 
pojistného plnění 1 mil. Kč. 

13) Poskytovatel je srozuměn s tím, že objednatel je oprávněn uveřejnit smlouvu na 
svých webových stránkách a dále je povinen uveřejnit dle § 147 a odst. 1 písm. a) 
ZVZ tuto smlouvu včetně všech jejich změn a dodatků. Dále je poskytovatel 
srozuměn s tím, že dle § 147 a odst. 1 písm. b) ZVZ je objednatel povinen 
uveřejnit na Profilu výši skutečně uhrazené ceny za plnění Veřejné zakázky a dle 
§ 147 a odst. 1 písm. c) ZVZ též seznam subdodavatelů poskytovatele. 
Poskytovatel tímto uděluje souhlas objednateli k uveřejnění všech podkladů, 
údajů a informací, včetně těch, k jejich uveřejnění vyplývá pro objednatele 
povinnost dle právních předpisů. 

IX. 

Závěrečná ustanovení 

1) Veškeré změny a doplňky smlouvy budou uskutečněny po vzájemné dohodě 
smluvních stran formou písemných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 

2) Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny smlouvou, se řídí 
občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími. 

3) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

4) Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 
objednatel obdrží 2 výtisky a poskytovatel obdrží 2 výtisky. 
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5) Smlouva zaniká jejím splněním, odstoupením ze strany objednatele a 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. 

 

Objednatel:              Poskytovatel: 

V Praze dne 21. 7. 2016            V Praze dne 12. 7. 2016 

 

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

Česká republika – Ministerstvo zemědělství Česká lesnická společnost, z. s. 

Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D. Ing. Pavel Draštík 

ředitel odboru koncepcí a ekonomiky předseda 

lesního hospodářství 
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 369-2016-16221 
Formulář č. 1 
 

Program odborného semináře 
pořádaného z finančních prostředků  

Ministerstva zemědělství, Sekce lesního hospodářství 
 
Název odborného semináře: 
Pořadatel: 
Místo konání: 
Datum konání: 
 
Odborné referáty: 
u každého referátu vždy uveďte: 

- jméno, příjmení, tit., lektora: 
- odbornou specializaci lektora: 
- adresu pracoviště lektora: 
- zkušenosti lektora (seznam minimálně 5 odborných seminářů či konferencích, 

na kterých lektor přednášel): 
- název referátu: 
- stručnou anotaci referátu: 

 
 
 
 
Odborná exkurze: 
uveďte místo a zaměření exkurze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V ………………… dne ………… 2016 
 
 
…………………………………………………. 
(pořadatel - jméno, příjmení, tit., podpis, razítko) 
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. 369-2016-16221 
 
Formulář č. 2 
 

Zpráva z odborného semináře 
pořádaného z finančních prostředků 

Ministerstva zemědělství, Sekce lesního hospodářství 
 
 
Název odborného semináře: 
Pořadatel: 
Místo konání: 
Datum konání: 
Počet účastníků: 
Celkový počet hodin: 
Distribuce sborníků (ks): 
 
Fakturované (způsobilé) náklady: 

Způsobilé náklady Cena (Kč) 

Pronájem prostor a technického zařízení pro seminář   

Úhradu dohod o provedení práce lektory   

Úhradu dohod o provedení práce pro redaktora sborníku   

Tisk a distribuci sborníku (včetně CD apod.)   

Úhrada mzdových a ostatních režijních nákladů 
poskytovatele, maximálně však do výše 15% z celkových 
způsobilých nákladů na seminář   

Hromadná doprava účastníků semináře na exkurzní lokality 
  

Celkem   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V ………………… dne ………… 2016 
 
…………………………………………………. 
(pořadatel - jméno, příjmení, tit., podpis, razítko) 
 
 
Příloha: 

- vydaný sborník, nebo kopie přednesených referátů 
- originál prezenční listin (Příloha č. 3) 
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Příloha č. 3 ke smlouvě č. 369-2016-16221 
 

Prezenční listina z odborného semináře 
pořádaného z finančních prostředků  

Ministerstva zemědělství, Sekce lesního hospodářství 
 
Název odborného semináře: 
Místo a datum konání odborného semináře: 
Celkový počet hodin: 
 

Poř. 
č. 

Jméno, příjmení, tit. Kontakt Organizace Podpis 
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Příloha č. 4 ke smlouvě č. 369-2016-16221 
 

Zhodnocení odborné semináře pořádaného z finančních prostředků  
Ministerstva zemědělství, Sekce lesního hospodářství 

 
Název odborného semináře: 
Místo a datum konání odborného semináře: 

- Struktura účastníků 
- Dotazníkové šetření  

o Spokojenost účastníků s obsahem odborného semináře  
o Spokojenost účastníků s odborností lektorů 
o Spokojenost účastníků s organizačním zajištěním 

- Zhodnoťte přínos odborného semináře 


