
 
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU A PODPORY 

APLIKACE NÁRODNÍ DOTACE 2015 V ROCE 2016 A 2017 
 
 

číslo Objednatele: 750-2016-13001  
 
 
 

Smluvní strany: 

 
 

Česká republika – Ministerstvo zemědělství 

se sídlem: Těšnov 65/17, 110 00, Praha 1 – Nové Město 

IČ: 00020478, není plátcem DPH 

nezapisuje se do obchodního rejstříku 

bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX 

zastoupená: Davidem Šetinou,  

ředitelem odboru informačních a komunikačních technologií 

 (dále jen „Objednatel“ nebo „MZe“) 

 
 

a 

 

FORESTA SG, a.s. 

se sídlem: Horní náměstí 1, Vsetín 755 01 

IČ: 60735384, DIČ: CZ60735384 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, 

spisová značka oddíl B, vložka 2340 

bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX 

zastoupená: Ing. Vítem Zgarbou – předsedou představenstva 

 (dále jen „Poskytovatel“) 
 

 
dnešního dne uzavřely v souladu s § 1746 odst. 2  

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) tuto smlouvu (dále jen 
„Smlouva“) 
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem 
být touto Smlouvou vázány, se dohodly na následujícím znění Smlouvy: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Objednatel prohlašuje, že: 

1.1.1. je ústředním orgánem státní správy, jehož základní působnost je vymezena 

zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 

správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a 

1.1.2. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn 

tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

1.2. Poskytovatel prohlašuje, že: 

1.2.1. je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu, 

resp. oprávněně podnikající fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům, a 

1.2.2. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn 

tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a 

1.2.3. ke dni podpisu této Smlouvy není v úpadku ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat 

toto prohlášení v pravdivosti a Objednatele bezodkladně informovat o všech 

skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost 

předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci 

své nabídky na plnění Veřejné zakázky. 

1.3. Na základě zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zajištění provozu a 

podpory aplikace Národní dotace 2015 v roce 2016, 2017“ (dále jen „Veřejná 

zakázka“) byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána nabídka Poskytovatele. 

2. DEFINICE POJMŮ A POUŽITÝCH ZKRATEK 

2.1  Pro účely této Smlouvy platí následující vymezení základních pojmů: 
  

- Dokumentace - jedná se o následující dokumentaci:  

▪ Uživatelská příručka „SW aplikace Národní dotace 2015„ pro pracovníky MZe. 

▪ Systémová (technická) dokumentace SW aplikace Národní dotace 2015.  

- IS CEDR -  informační systém centrálního registru dotací. 
 

- PD – znamená pracovní den jednoho pracovníka v délce 8 hodin. 

- Smlouva - znamená tuto Smlouvu o zajištění provozu a podpory aplikace Národní 
dotace 2015 v roce 2016 a 2017 mezi Objednatelem a Poskytovatelem, na jejímž 
základě bude Poskytovatel realizovat předmět plnění a Objednatel bude za splnění 
předmětu plnění hradit Poskytovateli dohodnutou Cenu. Smlouva stanovuje práva 
a povinnosti týkající se předmětu plnění Poskytovatele s tím, že plnění smluvních 
povinností bude vycházet ze smluvních podmínek stanovených touto Smlouvou. 

     

- SW aplikace Národní dotace 2015 nebo také SW aplikace  - znamená SW 
aplikaci, která byla vytvořena a dosud rozvíjena společností FORESTA SG, a.s., 
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IČ 60735384, se sídlem Vsetín, Horní náměstí 1, na základě Dosavadních smluv a 
dále je aktualizována a rozvíjena Poskytovatelem na základě této Smlouvy. 

- Třetí strana resp. osoba - znamená stranu resp. osobu, která není ani jednou ze 
Smluvních stran. 

- Uživatel - znamená osobu pověřenou MZe v souladu s touto Smlouvou 
k používání SW aplikace nebo k jejímu systémovému spravování (administrátor). 
   
 

3. ÚČEL SMLOUVY 

3.1. Účelem Smlouvy je realizovat aktualizaci, úpravy, podporu a provoz SW aplikace 

Národní dotace 2015 pro potřeby a dle zadání Objednatele. 

4. PŘEDMĚT SMLOUVY  

4.1 Poskytovatel se v souladu s touto Smlouvou zavazuje poskytovat Objednateli: 

4.1.1 Podporu provozu původní aplikace „Národní dotace 2015“ v roce 2016, 2017 tj. 
zejména odborné rady a pomoc při užívání aplikace „Národní dotace 2015“, 
„Historický sklad národních dotací“, převody dat, exporty/tisky a drobné úpravy 
aplikace (dále jen „Uživatelská podpora“). 

4.1.2 Úpravy aplikace „Národní dotace 2015“ v roce 2016 tj. doplnění funkcionalit a 
nezbytných potřeb realizovaných na základě změnových požadavků 
Objednatele, v max. rozsahu 15,8 PD (dále jen „Ad-hoc služby“). 

Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1. 

 Uživatelská podpora, Ad-hoc služby podle tohoto odstavce a specifikace předmětu 
plnění dle Přílohy č. 1 se dále označují jako „předmět“ popř. „předmět plnění“ nebo 
„předmět Smlouvy“. 

4.2 Objednatele se zavazuje předmět plnění řádně převzít a zaplatit dohodnutou cenu v 
souladu s platebními podmínkami uvedenými v čl. 7. této Smlouvy. 

4.3 Poskytovatel je povinen veškeré činnosti a věcné plnění, dle této Smlouvy poskytnout 
řádně a v dohodnutých termínech se znalostí a péčí, které je možné očekávat od 
odborníků, kteří mají požadované znalosti a relevantní zkušenosti s realizací činností 
obdobných těm, které jsou předmětem této Smlouvy. Při poskytování plnění jinou 
osobou má Poskytovatel odpovědnost, jako by plnil sám. 

4.4 Poskytovatel je povinen zajistit veškerá užívací a jiná práva potřebná k Aktualizaci, 
úpravě, provozu a podpory SW aplikace tak, aby mohl být naplněn předmět plnění a 
účel této Smlouvy, a zavazuje se, že k předmětu plnění Smlouvy a veškerým jeho 
částem poskytne a zajistí Objednateli všechna autorská a užívací práva dle čl. 11 této 
Smlouvy. Cena za zajištění a poskytnutí práv podle tohoto odstavce Poskytovatelem je 
zahrnuta v ceně dle čl. 7 této Smlouvy. Poskytovatel odpovídá Objednateli za to, že 
svým plněním podle této smlouvy nebudou dotčena práva 3. osob, zejména práva 
k duševnímu vlastnictví. 

4.5 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli nebo jakékoli jím písemně pověřené 
třetí osobě součinnost a spolupráci při migraci dat v souvislosti s ukončením 
poskytování plnění na základě této Smlouvy a zahájením poskytování obdobného 
plnění pro Objednatele jiným dodavatelem resp. jiným SW produktem (aplikací, IS), 
včetně poskytnutí Dokumentace. Tento závazek je účinný i po dobu 3 měsíců od 
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ukončení plnění dle této Smlouvy. Cena za zajištění a poskytnutí spolupráce 
Poskytovatelem podle tohoto odstavce je zahrnuta v ceně dle čl. 7 této Smlouvy. 

5. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ  

5.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od podpisu Smlouvy  
do 31. 12. 2017. 

5.2 Poskytovatel se zavazuje započít s plněními, které jsou předmětem Smlouvy bez 
zbytečného prodlení po podpisu Smlouvy. 

5.3 Místem plnění se sjednává sídlo Objednatele, přičemž jednotlivé činnosti mohou být 
prováděny v organizačních jednotkách určených Objednatelem mimo jeho sídlo nebo 
prostřednictvím vzdáleného přístupu. 

6. ZPŮSOB PLNĚNÍ       

Poskytovatel se zavazuje: 

 

6.1 poskytovat službu Uživatelské podpory v rozsahu dle Přílohy č. 1 na profesionální 
úrovni a s péčí řádného hospodáře odpovídající podmínkám sjednaným v této 
Smlouvě,  

6.2 za účelem poskytování služeb Uživatelské podpory a pro příjem požadavků je 
Poskytovatel povinen zřídit a udržovat po celou dobu platnosti Smlouvy středisko 
technické podpory (ServiceDesk), s nímž bude Objednatel moci telefonicky 
komunikovat za v místě a čase běžné hovorné a jemuž bude moci e-mailem zasílat své 
požadavky, 

6.3 zahájit řešení doručeného požadavku Objednatele na Uživatelskou podporu nejpozději 
do 5 pracovních dnů od jeho obdržení, pokud nebude s Objednatelem dohodnuto jinak,   

6.4 poskytnout Objednateli do 10-ti dnů následného měsíce přehledný výkaz (dále jen 
"Výkaz"), ze kterého bude zřejmé, v jakém rozsahu a v jaké kvalitě byly služby 
Uživatelské podpory za příslušný měsíc poskytovány. Výkaz podléhá schválení 
Objednatelem. 

6.5 Poskytovat Ad-hoc služby na základě písemného požadavku Objednatele (dále jen 
„Objednávka“) za následujících podmínek: 

 

6.5.1 Poskytovatel je povinen takovou Objednávku nejpozději do 5 pracovních dnů 
písemným oznámením doručeným Objednateli přijmout a poskytnout objednané 
plnění. Objednatel se zavazuje před vystavením Objednávky její zamýšlený 
obsah neformálně projednat s Poskytovatelem a, bude-li to považovat Objednatel 
za vhodné a potřebné, zavazuje se Poskytovatel poskytnout Objednateli všechny 
informace potřebné pro vytvoření řádné Objednávky. 

6.5.2 Objednávka musí obsahovat: 

- identifikaci Objednávky (číslo objednávky) 

- konkrétní popis plnění, které je objednáváno, s případným uvedením 
výsledku, jehož má být dosaženo; 

- termín dodání plnění, 



Smlouva o Zajištění provozu a podpory aplikace Národní dotace 2015 v roce 2016 a 2017  

 

Stránka 5 z 15 

- počet PD a cenu určenou na základě Poskytovatelem předem indikované a 
Objednatelem odsouhlasené pracnosti v souladu s cenovými podmínkami 
uvedenými v této Smlouvě, 

- požadavek na aktualizaci dokumentace, 

- způsob akceptace splnění předmětu Objednávky. 

7. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1. Poskytovatel poskytne plnění v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této Smlouvy za cenu 

dohodnutou v souladu s ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů, přičemž vzájemně sjednaná Cena byla stanovena následovně: 

 

Předmět plnění 
Jednotková 
měsíční cena 

v Kč bezu DPH 

Počet 
měsíců 

Cena plnění 
celkem v Kč bez 

DPH 

Cena plnění 
celkem v Kč 
včetně DPH 

Uživatelská podpora 
2016 

176 000,00 4 704 000,00 851 840,00 

Uživatelská podpora 
2017 

27 000,00 12 324 000,00 392 040,00 

     

Předmět plnění 
Jednotková cena 

PD v Kč bezu 
DPH 

Počet 
PD max. 

Cena plnění 
celkem v Kč bez 

DPH 

Cena plnění 
celkem v Kč 
včetně DPH 

Ad-hoc služby 2016 10 880,00 15,8 171 904,00 208 003,84 

     

Cena plnění celkem:     1 199 904,00 1 451 883,84 

 

 

7.2. Sjednaná Cena plnění je cenou nejvýše přípustnou pro celý rozsah plnění dle této 

Smlouvy, je platná po celou dobu plnění Smlouvy a je možné ji změnit pouze v případě 

změny (zvýšení, snížení) zákonné sazby DPH, a to o částku odpovídající této změně.  

7.3. V Ceně plnění jsou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění 

předmětu Smlouvy. Cena obsahuje ocenění případně dalších prací a dodávek, které 

vyplývají z vymezení předmětu Smlouvy a tedy v ceně plnění jsou zahrnuty veškeré 

náklady, které Poskytovateli v souvislosti s plněním vznikly. 

7.4. Cena za plnění bude hrazena Objednatelem na základě řádných daňových dokladů 

(faktur) vystavených Poskytovatelem na základě Objednatelem odsouhlasených 

Výkazů resp. akceptačních protokolů s tím, že v případě Uživatelské podpory bude 

fakturována paušální Jednotková měsíční cena dle odst. 7.1, odpovídající pro dané 

vyhodnocovací období plnění (měsíc). 
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7.5. Před objednáním Ad-hoc služby je Poskytovatel povinen sdělit Objednateli 

předpokládané množství PD, které bude za plnění daného požadavku kalkulováno, 

přičemž toto množství PD nesmí kumulativně přesáhnout počet 15,8 PD uvedené 

v tabulce odst. 7.1, a to za celou dobu platnosti této Smlouvy. Objednatel není povinen 

na základě sdělení předpokládaného množství PD dle předchozí věty vystavit 

objednávku. V takové případě se plnění nebude realizovat. Poskytovatel není 

oprávněn fakturovat za Ad-hoc služby částku vyšší, než je součin jednotkové ceny PD 

bez DPH a akceptovaného množství PD. 

7.6. Poskytovatel je oprávněn vystavit Objednateli fakturu za Ad-hoc služby (Objednávku) 

nejdříve den následující po dni, kdy bylo splnění Ad-hoc služby (Objednávky) 

Objednatelem akceptováno na základě akceptačního protokolu. 

7.7. Faktury Poskytovatele musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a 

účetního dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve 

znění pozdějších předpisů, číslo této Smlouvy (případně číslo Objednávky), předmět 

fakturace, fakturovanou částku (sníženou o případnou smluvní pokutu).  Nedílnou 

přílohou faktur jsou Výkazy a Akceptační protokoly podepsané oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran.  

7.8. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem nebo Smlouvou stanovené náležitosti, 

nebo obsahuje vyšší počet PD než je počet PD v souladu s čl. 7 odst. 1 této Smlouvy, 

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. 

7.9. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 30 kalendářních dnů ode 

dne jejich prokazatelného doručení Objednateli. Zaplacením se pro účely této smlouvy 

rozumí odepsání příslušné částky z účtu Objednatele na účet Poskytovatele. 

7.10. Objednatel neposkytuje zálohy. 

8. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

8.1. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech okolnostech důležitých 

pro řádné a včasné plnění předmětu Smlouvy a poskytovat si nezbytnou součinnost. 

8.2. Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli všechny nezbytné podklady 

pro plnění předmětu Smlouvy. Poskytovatel je povinen Objednatele neprodleně 

informovat o jakýchkoliv okolnostech, které mohou ohrozit plnění předmětu Smlouvy.  

8.3. Objednatel není povinen převzít plnění předmětu Smlouvy, pokud není předáno včas a 

v souladu s touto Smlouvou.  

8.4. Obě strany se zavazují případné změny či doplňky této Smlouvy činit písemně 

v souladu se ZVZ, bude-li to třeba pro řádné a včasné plnění předmětu Smlouvy.  

9. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY 

9.1. V případě nedodržení termínu zahájení řešení požadavku na Uživatelskou podporu dle 

čl. 6 odstavce 6.3 Smlouvy je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. 
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9.2. V případě nedodržení termínů souvisejících s plněním Ad-hoc služby resp. termínu 

splnění stanoveného v Objednávce dle čl. 6 odst. 6.5 Smlouvy, je Poskytovatel 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc 

korun českých) za každý i započatý den prodlení. 

9.3. V  případě prodlení Poskytovatele s předáním dokumentovaného zdrojového kódu 

podle čl. 11 odst. 5. této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 

10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. 

9.4. Poskytovatel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: 

sto tisíc korun českých), za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované dle čl. 13 

Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

9.5. V případě prodlení Objednatele s úhradou Ceny je Poskytovatel oprávněn požadovat 

úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení za předpokladu, 

že Objednatele prokazatelně písemně vyzval k úhradě dlužné částky a Objednatel 

nezjednal nápravu ani dodatečně ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne obdržení výzvy 

Poskytovatele. 

9.6. Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody v plné výši i v 

případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se dle této Smlouvy vztahuje 

smluvní pokuta. 

9.7. Každá smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů od doručení písemné výzvy k jejímu 

zaplacení straně povinné, a to formou bezhotovostního převodu na bankovní účet 

oprávněné smluvní strany uvedený na první straně Smlouvy. 

10.  POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU 

10.1. Poskytovatel tímto prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za způsobenou 

škodu do výše minimálně 1.000.000,- Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat 

v platnosti po celou dobu účinnosti této smlouvy. 

11. AUTORSKÁ PRÁVA, PŘECHOD VLASTNICTVÍ A LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

11.1. Pro případ, že výsledkem činnosti Poskytovatele dle této smlouvy je dílo, které 

naplňuje znaky díla dle 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:    

11.1.1. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva autorů k dílu a že má souhlas autorů k uzavření následujících 

licenčních ujednání; toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by 

vytvořením díla teprve vznikla; 

11.1.2. Poskytovatel díla poskytuje Objednateli nevypověditelné oprávnění ke všem v 

úvahu přicházejícím způsobům užití díla (licenci) a bez jakéhokoliv omezení, a 

to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití; 

11.1.3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí této licence 

Poskytovatele je již zahrnuta v Ceně podle čl. 7; 

11.1.4. Poskytovatel díla poskytuje tuto licenci Objednateli díla (nabyvateli licence) jako 

výhradní, kdy se zavazuje neposkytnout licenci třetí osobě a dílo sám neužít; 



Smlouva o Zajištění provozu a podpory aplikace Národní dotace 2015 v roce 2016 a 2017  

 

Stránka 8 z 15 

11.1.5. Objednatel není povinen licenci využít; 

11.1.6. Objednatel díla (nabyvatel licence) je oprávněn práva tvořící součást licence 

zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě; 

11.1.7. 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; 

11.2. V případě plnění subdodavateli, jsou součástí poskytnutých licencí i případná užívací 

práva subdodavatelů. 

11.3. V případě, že součástí plnění Poskytovatele podle této Smlouvy jsou movité věci, 

které se mají stát vlastnictvím Objednatele, nabývá Objednatel vlastnické právo 

k těmto věcem dnem jejich protokolárního předání a převzetí Objednatelem. 

11.4. Veškerá oprávnění dle výše uvedeného přecházejí na Objednatele okamžikem 

úplného zaplacení sjednané ceny díla Poskytovateli, přičemž se vztahují i na 

případné právní nástupce Objednatele.  

11.5. Poskytovatel je povinen předat Objednateli dokumentovaný zdrojový kód, pokud 

zdrojový kód v rámci plnění vznikne s tím, že cena za něj je zahrnuta v Ceně dle čl. 7. 

12. OZNÁMENÍ A KOMUNIKACE 

12.1. Veškerá oznámení, tj. jakákoliv komunikace na základě této Smlouvy, bude probíhat 

v souladu s tímto článkem.  

12.2. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, faxem či elektronickou poštou, a 

to na následující adresy smluvních stran, nebo na takové adresy, které si strany 

vzájemně písemně oznámí. 

 

12.2.1. Za Objednatele: 

 

Kontakt Oblast Telefon e-mail 

David Šetina 
Smluvní a obchodní 
podmínky 

XXX XXXX 

Pavel Štětina Technické záležitosti XXX XXXX 

Ing. Pavel Jiroušek  Věcný garant  XXX XXXX 

Ing. Jan Lojda Věcný garant XXX XXXX 

 

 

 

 

mailto:JAN.LOJDA@MZE.CZ
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12.2.2. Za Poskytovatele: 

 

Kontakt Oblast Telefon e-mail 

XXX 
Smluvní a obchodní 
podmínky 

XXX XXXX 

XXX Věcný garant XXX XXXX 

XXX Technické záležitosti XXX XXXX 

 

 

12.3. Oznámení se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo 

doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 

elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení od protistrany při použití 

stejného komunikačního kanálu. 

13. OCHRANA INFORMACÍ 

13.1. Poskytovatel se zavazuje během plnění i po ukončení této Smlouvy zachovávat 

mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti 

s plnění této Smlouvy. 

13.2. Za porušení povinnosti dle tohoto článku ze strany Objednatele se nepovažuje 

předání informací, jež je Objednatel povinen poskytnout dle příslušných právních 

předpisů. 

13.3. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také „ZRS“) bude tato 

smlouva, její případné změny (dodatky), další dokumenty od této smlouvy odvozené 

a metadata (tj. identifikace smluvních stran, vymezení předmětu smlouvy, cena popř. 

hodnota předmětu smlouvy lze-li ji určit a datum uzavření smlouvy), uveřejněna 

v registru smluv dostupném na https://smlouvy.gov.cz/. Smluvní strany souhlasí, že 

zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Objednatel.  

13.4. Ukončení účinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení 

tohoto článku Smlouvy a jejich účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této Smlouvy.  

13.5. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

13.6. Tímto článkem nejsou dotčena ustanovení případně uzavřené smlouvy o ochraně 

neveřejných informací. 

https://smlouvy.gov.cz/
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14. VÝPOVĚĎ A ODSTOUPENÍ 

14.1. Smlouva může být zrušena dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž 

účinky zrušení Smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. 

Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni 

uzavření takovéto dohody. 

14.2. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě závažného porušení smluvní 

nebo zákonné povinnosti Poskytovatelem. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti 

písemným doručením oznámení o odstoupení Poskytovateli.  

14.3. Za závažné porušení povinnosti dle odst. 14.2. Smlouvy se považuje zejména: 

14.3.1. prodlení v plnění převzatých závazků zaviněné Poskytovatelem, a které 

Poskytovatel nedokázal ani 30 kalendářních dnů po obdržení písemného 

oznámení Objednatele napravit, ačkoli měl pro svoji činnost k dispozici všechny 

potřebné podklady ze strany Objednatele a součinnost Objednatele, 

14.3.2. neplnění, neúplné či jinak vadné plnění, které Poskytovatel nedokázal ani 30 

kalendářních dnů po obdržení písemného oznámení Objednatele napravit, 

14.3.3. porušení povinnosti ochrany důvěrných informací Poskytovatelem,  

14.3.4. poskytování služeb je pozastaveno po dobu více než 30 kalendářních dnů. 

14.4. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že: 

14.4.1. Poskytovatel pozbude oprávnění vyžadované právními předpisy k činnostem, k 

jejichž provádění je Poskytovatel povinen dle smlouvy; 

14.4.2. na návrh Poskytovatele bude zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“) jehož předmětem bude 

úpadek nebo hrozící úpadek Poskytovatele;  

14.4.3. bude zahájeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, jehož 

předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Poskytovatele a současně bude 

insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o úpadku Poskytovatele,  

14.4.4. bude zahájeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, jehož 

předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Poskytovatele a současně bude 

insolvenčním soudem nařízeno předběžné opatření podle § 113 insolvenčního 

zákona, 

14.4.5. Poskytovatel vstoupí do likvidace. 

14.5. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel bude 

v prodlení s úhradou svých splatných peněžitých závazků vyplývajících z této 

Smlouvy po dobu delší než 60 kalendářních dnů. 

14.6. Účinky každého odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného 

projevu vůle odstoupit od této Smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupením od 

Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy ani 

oprávněného nároku na zaplacení smluvních pokut. Smluvní strany sjednávají, že 

Poskytovatel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení Smlouvy nárok na 

úhradu pouze těch plnění (resp. jejich částí), které do okamžiku předčasného 

ukončení Smlouvy Objednateli poskytl.  
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14.7. V případě zániku této Smlouvy je Poskytovatel povinen poskytovat Objednateli po 

dobu 30 kalendářních dnů ode dne ukončení smlouvy nezbytnou součinnost tak, aby 

Objednateli nevznikla škoda. 

14.8. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet prvním 

dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Poskytovateli. 

Poskytovateli v takovém případě přísluší nárok na úhradu té ceny za skutečně 

provedené a řádně poskytnuté a akceptované plnění. 

14.9. Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy o ochraně 

informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 

zániku účinnosti této Smlouvy. 

14.10. Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se 

licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a 

nároky ze smluvních pokut, ustanovení o ochraně informací, ustanovení o akceptaci, 

ustanovení o spolupráci a součinnosti Poskytovatele ani další ustanovení a nároky, z 

jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. Tato 

ustanovení nelze ani dodatečně jednostranně ukončit, např. výpovědí či 

odstoupením. 

15. POSTOUPENÍ A ZMOCNĚNÍ 

15.1. Žádná práva z této Smlouvy nemohou být postoupena jednou smluvní stranou bez 

předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Poskytovatel může pověřit 

plněním některých povinností z této Smlouvy třetí stranu, avšak pouze s předchozím 

písemným souhlasem Objednatele. Poskytovatel v takovém případě zůstává plně 

odpovědný za plnění třetí strany tak, jako by plnil sám.  

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Poskytovatel tímto prohlašuje, že v době uzavření Smlouvy není vůči němu vedeno 
řízení dle insolvenčního zákona, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat 
o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho 
společnosti. 

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. 

3. Strany si přečetly tuto Smlouvu a rozumí jejímu obsahu.  

4. Názvy článků jsou pouze informativní a vloženy pro přehlednost a nemají žádný vliv 
na výklad Smlouvy. 

5. Žádné zamýšlené změny této Smlouvy nebudou účinné, pokud nebudou učiněny 
písemně a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změny či doplňky 
Smlouvy lze provádět pouze písemnými, číslovanými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. 

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

7. Vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí občanským 
zákoníkem. 

8. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních v českém jazyce s platností 
originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 

9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

10. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 

 

10.1. Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění   

10.2. Příloha č. 2: Vzor akceptačního protokolu 

10.3. Příloha č. 3: Vzor předávacího protokolu 

 

 

 

 

Za Objednatele:                   Za Poskytovatele: 

 V Praze dne                        Ve Vsetíně dne   

 
 
 

         ________________________ 

Česká republika – Ministerstvo   

zemědělství  

          David Šetina 

ředitel odboru informačních a 

komunikačních technologií 

 
 
 

________________________ 

FORESTA SG, a.s. 

Ing. Vít Zgarba  

předseda představenstva 
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PŘÍLOHA Č. 1 – SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ  

1. Poskytování Uživatelské podpory  
 

Poskytování Uživatelské podpory v pracovní dny, po dobu pracovní doby, tj. v době 8 -16 
hod. obsahující kromě proškolení uživatelů (v rozsahu změn oproti předchozí verzi),  hot-
line v rozsahu 5 x 8, odborné rady a pomoc při užívání aplikací, dále převody dat, 
exporty/tisky a drobné úlohy, zejména:  

1. Generování speciálních výstupů nad rámec sestav - pro finanční vypořádání, 

pro ČSÚ, VÚZE, FÚ, NKÚ, Policii, soudy apod., související práce s databází 

2. Změny v oprávnění uživatelů 

3. Zřizování a změny přístupu do IS, řešení souvisejících problémů 

4. Kontrola dat předávaných Forestou do IS CEDR pro všechny relevantní 

dotační tituly 

5. Meziroční srovnávání, tvorba sumářů 

6. Začleňování Doplňků a Změnových rozhodnutí do HSND 

 

2. Ad-hoc služby 

 

Poskytování Ad-hoc služeb bude specifikováno písemným požadavkem Objednatele.  
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PŘÍLOHA Č. 2 – VZOR AKCEPTAČNÍHO PROTOKOLU 

Akceptační protokol 

Předmět: 
 

Smlouva č.: 
 

Poskytovatel: 
 Objednávka 

č.: 
 

Vypracoval: 
 

Datum: 
 

 
Objednatel Poskytovatel 

Osoba zodpovědná za 
akceptaci: 

  

Předmět akceptace 

 

Závěry akceptace 

 
Bez výhrad 

 
S výhradami 

Seznam výhrad akceptace 

Číslo: Popis výhrady Termín odstranění Zodpovědná osoba 

1 
   

Seznam příloh akceptace 

Číslo: Název přílohy 

1 
 

Schvalovací doložka 

Jméno a příjmení Objednatel/Poskytovatel Podpis Datum 
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PŘÍLOHA Č. 3 – VZOR PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU 

Předávací protokol 

 

Předmět: 
 

Smlouva č.: 
 

Poskytovatel: 
 

Objednávka č.: 
 

Vypracoval: 
 

Datum: 
 

Strany předání 

Předávající: Přebírající: 

 
Česká republika – Ministerstvo zemědělství 
Těšnov 65/17 
110 05, Praha 1, Česká republika 
 IČ: 00020478 

Předmět předání 

 

Seznam příloh předání 

Číslo: Název přílohy 

1 
 

Schvalovací doložka 

Datum převzetí:  

Předal: Převzal: 

Jméno a příjmení 
 

Jméno a příjmení 
 

Předávající 
 

Přebírající   

Podpis 
 

Podpis 
 

 


