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SMLOUVA O SOUČINNOSTI 

 
Tato Smlouva o součinnosti (dále jen „Smlouva“) je uzavřena v souladu s ustanovením § 1746 
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) 
mezi: 

 

1. Státním zemědělským intervenčním fondem 
 
se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, IČO 48 133 981, DIČ CZ48133981, bankovní 
spojení: Česká národní banka Praha (0710), číslo účtu: 3926001/0710  

zastoupen Ing. Martinem Šebestyánem, MBA, generálním ředitelem SZIF, 
 (dále jen „SZIF“) 
 

a 

 

2. Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 

zapsaná do rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeného Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy  
se sídlem  Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 – Zbraslav, IČO 00027049, DIČ CZ00027049, bankovní 
spojení: Komerční banka (0100), číslo účtu: 24635051/0100 
zastoupena doc. Ing. Radimem Váchou, Ph.D., ředitelem ústavu,  
(dále jen „VÚMOP“) 
 
(VÚMOP a SZIF (i) společně dále jen „Smluvní strany“ a (ii) každý jednotlivě rovněž „Smluvní 
strana“). 

 

Tato Smlouva v plném rozsahu nahrazuje dosavadní Smlouvu o součinnosti mezi SZIF 
a VÚMOP ze dne 27. 5. 2015, která uzavřením této Smlouvy pozbývá platnosti a účinnosti. 
 

PREAMBULE 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE SZIF má v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1306/2013, o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky, s nařízením Komise 
v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, zejména bodu 1 C) jeho Přílohy I, vyplývá 
možnost delegovat pravomoci na další orgány, se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, 
v platném znění a se zákonem č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, 
v platném znění, postavení platební agentury, 
 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE je vhodné zajistit v co největší míře součinnost jednotlivých subjektů 
při provádění kontrol, 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE je záměrem Smluvních stran stanovit základní principy a předpoklady své 
vzájemné spolupráce a výměny informací, zejména ve vztahu k problematice zajišťované VÚMOP, 

 

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY TAKTO: 
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I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Předmětem Smlouvy je stanovit rámec, na jehož základě bude VÚMOP provádět kontrolu 
hloubky podrývání (hloubkového kypření) půdy ve smyslu ustanovení odst. 5. Přílohy č. 2 
(Seznam kontrolovaných požadavků podle standardů) k nařízení vlády č. 48/2017 Sb., 
o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního 
stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých 
zemědělských podpor. 

 

II. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

2.1 Podle této Smlouvy se VÚMOP zavazuje provádět v terénu kontrolu provedení podrývání 
půdy a stanovit hloubku prokypření půdy na mírně erozně ohrožené ploše dílů půdních bloků 
určených SZIF. 

VÚMOP stanoví hloubku podrytí na mírně erozně ohrožené ploše půdního bloku a uvede ji 
v Záznamovém listu o terénní kontrole PT podrývání u cukrové řepy (dále jen „Záznamový 
list – cukrová řepa“). 

 

2.2  Podle této Smlouvy se VÚMOP zavazuje provádět v terénu kontrolu provedení podrývání 
půdy a stanovit hloubku prokypření půdy na silně erozně ohrožené ploše dílů půdních bloků 
určených SZIF. 

VÚMOP stanoví hloubku podrytí na silně erozně ohrožené ploše dílu půdního bloku a uvede 
to v Záznamovém listu o terénní kontrole PT podrývání u řepky olejné (dále jen „Záznamový 
list – řepka olejná“). 
 

2.3 Činnosti uvedené výše v bodě 2.1 a/nebo 2.2 se VÚMOP zavazuje provádět neprodleně po 
předání dílů půdních bloků od SZIF a výsledky ve formě Záznamového listu – cukrová řepa, 
Záznamového listu – řepka olejná doručit do 7 pracovních dnů na adresu SZIF uvedenou 
v čl. III, bodu 3.5 Smlouvy. 

 
2.4 Pokud bude VÚMOP v prodlení  s předáním Záznamového listu – cukrová řepa, 

Záznamového listu – řepka olejná, uvedeného v bodě 2.3, je povinen uhradit SZIF smluvní 
pokutu ve výši 100,- Kč za každý den prodlení. 
 

2.5 Vlastníkem Záznamového listu – cukrová řepa, Záznamového listu – řepka olejná je SZIF. 
VÚMOP nesmí podat informace vztahující se k prováděným kontrolám třetím osobám. Tyto 
informace mohou být uvolněny jen na základě písemného souhlasu SZIF. 

2.6      VÚMOP bude vykonávat činnosti uvedené v bodě 2.1 a/nebo 2.2 jako znaleckou činnost, 
k níž je oprávněn rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 7.2.1996 pod č.j. 
257/95-OOD s rozsahem znaleckého oprávnění pro obory ekonomik, ochrana přírody, vodní 
hospodářství a zemědělství: meliorace a půdoznalství – hodnocení kvality půdy, fyzikálně-
chemických a zúrodňujících vlastností půd, oceňování půdy, ochrana půdy před kontaminací, 
erozí a devastací, revitalizace povodí, rekultivace půd, rekonstrukce melioračních děl, 
ochrana a využití rašelinišť, regulace vody v půdě a krajině, komplexní pozemkové úpravy, 
ochrana vody před plošným znečištěním. 

2.7 VÚMOP bude provádět kontrolu provedení podrývání v souladu se zpracovaným 
„Metodickým postupem“, který předá na SZIF v termínu do 10 dnů od podpisu této Smlouvy. 
Výsledek kontroly bude SZIF zaznamenávat do svého kontrolního listu pro DZES. 

 
2.8 Strany se dohodly, že provedené služby budou hrazeny na základě faktury, přičemž sazba 

bude činit:  

1 000,- Kč (bez DPH) za 1 hodinu práce. 

V ceně jsou zahrnuty náklady na terénní průzkum, určení a výkop polosond na každé 
posuzované ploše, jejich popis a vyhodnocení hloubky podrývání, zpracování Záznamového 
listu – cukrová řepa, Záznamového listu – řepka olejná, veškeré další režijní náklady na 
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spotřebu materiálu a cestovní výdaje. Za zahájení práce na každé terénní kontrole se 
považuje odjezd pracovníků VÚMOP z místa pracoviště VÚMOP Praha nebo Brno a za 
konec práce návrat pracovníků zpět na VÚMOP.  

Faktura musí obsahovat identifikaci Záznamového listu – cukrová řepa, Záznamového listu 
– řepka olejná a hodinový výkaz práce. Ve výkazu práce bude specifikován čas na dopravu 
a čas na provedení kontroly. Splatnost faktur bude 21 dnů ode dne jejich vystavení. 

Celkové plnění dle této Smlouvy nesmí přesáhnout částku 300 000,- Kč bez DPH 
za kalendářní rok. 

 

 
III. OSTATNÍ USTANOVENÍ 
 
3.1 Pro účely rychlé a efektivní komunikace mezi Smluvními stranami určí každá Smluvní strana 

osoby, které budou oprávněny komunikovat s druhou Smluvní stranou v souvislosti 
s plněním závazků z této Smlouvy a budou se pravidelně, minimálně dvakrát ročně, scházet 
nebo spolu jednat jiným způsobem s cílem vzájemné výměny informací a řešení aktuálních 
problémů.  

3.2 Každá ze Smluvních stran vyvine úsilí poskytnout druhé Smluvní straně bez nedůvodného 
prodlení veškerou pomoc, součinnost a podporu nezbytnou k tomu, aby druhá Smluvní 
strana mohla plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy a platných právních předpisů. 

3.3 Mají-li být podle Smlouvy druhé Smluvní straně zasílány písemnosti, rozumí se zasláním, 
není-li výše stanoveno jinak, jejich odeslání faxem, elektronickou poštou, kurýrem, 
doporučeným dopisem, datovou schránkou, popř. osobně na adresu druhé Smluvní strany 
uvedenou v odstavci 3.5 ve lhůtách dohodnutých Smluvními stranami nebo jejich osobní 
převzetí druhou Smluvní stranou. 

3.4 Smluvní strana je povinna ihned po obdržení písemností podle předchozího odstavce 
provést jejich kontrolu. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí Smluvní strana neprodleně 
telefonicky, faxem, elektronickou poštou, kurýrem, doporučeným dopisem, datovou 
schránkou, popř. osobně požádá druhou Smluvní stranu o jejich odstranění. Smluvní strany 
jednáním v součinnosti zajistí nezbytnou opravu písemností tak, aby byly opravené doručeny 
příslušné Smluvní straně faxem, elektronickou poštou, kurýrem, doporučeným dopisem, 
datovou schránkou, popř. osobně, nejpozději však do 5 pracovních dní. 

3.5 Veškeré písemnosti podle Smlouvy budou doručovány na následující adresy, ledaže 
Smluvní strana doručí druhé Smluvní straně písemné oznámení o změně adresy 
pro doručování: 

 
V případě VÚMOP: 
 
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.  
Žabovřeská 250 
156 27 Praha 5 – Zbraslav 
ID datové schránky: 77jfd47 
 
Kontaktní osoby: 
Ing. Jan Vopravil, Ph.D.  
tel.xxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxx 
 
 
V případě SZIF: 

Státní zemědělský intervenční fond 
Ve Smečkách 33 
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110 00 Praha 1 
ID datové schránky: jn2aiqd  
 
kontaktní osoba:  
Ing. Jan Kopecký 
tel.: +420 703 197 320 
e-mail: Jan.Kopecky2@szif.cz 

 

 
 
 
V případě Záznamového listu – cukrová řepa, Záznamového listu – řepka olejná budou: 

 dva jejich originály doručeny na adresu, kterou uvede pracovník SZIF (terénní 
inspektor) provádějící kontrolu na místě, jenž přizval pracovníky VÚMOP ke kontrole, 
příp. mohou být předány osobně ve lhůtě stanovené v bodě 2.3. 

 jeden originál doručen spolu s daňovým dokladem na adresu uvedenou výše v tomto 
bodě. 

 

3.6 VÚMOP a SZIF se zavazují sledovat komunitární právní předpisy relevantní pro plnění 
předmětu Smlouvy, případně jejich dodatky a informovat se vzájemně bez zbytečného 
prodlení o veškerých změnách a novelizacích telefonicky, elektronickou cestou, faxem, 
datovou schránkou, nebo poštou na adresy uvedené v odstavci 3.5. 

3.7 Kontrolní orgány SZIF, certifikační subjekt SZIF a orgány EU budou mít v souladu 
s ustanovením čl. 1 Vnitřní prostředí, písm. C) Delegování pravomocí, bod vi) Přílohy I 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 přístup k informacím, 
dokumentům a postupům VÚMOP zpřístupněným SZIF podle této Smlouvy kdykoliv na 
vyžádání, nejméně však dvakrát za kalendářní rok a VÚMOP bude tyto informace, 
dokumenty a postupy náležitým způsobem uchovávat.   

 
3.8 VÚMOP jako tzv. jiná organizace, na niž jsou ze strany SZIF na základě této Smlouvy 

delegovány některé úkoly ve smyslu ustanovení čl. 1 Vnitřní prostředí, písm. C) Delegování 
pravomocí, bod iv) Přílohy I nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014, 
písemně potvrzuje SZIF, že má k dispozici dostatečně účinný systém, aby mohl uspokojivě 
dostát svým povinnostem podle této Smlouvy. Zejména pokud jde o dělbu funkcí, písemné 
postupy, využívání kontrolních seznamů, správy a kontroly bezpečnosti IS. 

 
3.9 VÚMOP se zavazuje vystavit pro SZIF nejméně jednou za rok písemné prohlášení 

o faktickém plnění povinností, vyplývajících z NK přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 
Přílohy I 1. C) delegování pravomocí („Prohlášení“), v němž SZIF jako platební agentuře 
potvrdí ve smyslu čl. 1 Vnitřní prostředí, písm. C) Delegování pravomocí, bodu v) Přílohy I 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014, že skutečně plní své povinnosti 
a popíše použité konkrétní prostředky, které k tomuto plnění využívá. Toto „Prohlášení“ 
VÚMOP zasílá SZIF vždy nejpozději do 20. října příslušného kalendářního roku.  

 

IV. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU   

4.1 Každá Smluvní strana odpovídá druhé Smluvní straně za škody vzniklé v důsledku porušení 
této Smlouvy.   

 

V. PLATNOST A UKONČENÍ SMLOUVY 

5.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti nejdříve dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Smlouva je uzavřena na dobu 
neurčitou.  
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5.2 VÚMOP prohlašuje, že Smlouva neobsahuje informace, které nelze poskytovat podle 
právních předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. VÚMOP bere na vědomí, že 
SZIF coby povinná osoba ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů, je povinna Smlouvu zveřejnit v registru smluv. Tato 
skutečnost nebrání VÚMOP, aby i z jeho strany došlo ke zveřejnění této Smlouvy. Obě 
Smluvní strany jsou povinny nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu této Smlouvy provést 
kontrolu, zda je Smlouva zveřejněna v registru smluv. V případě, že VÚMOP zjistí, že tato 
Smlouva zveřejněna v registru není, je povinen neprodleně písemně informovat kontaktní 
osobu SZIF anebo Smlouvu sám zveřejnit. Vzhledem k výše uvedenému bere VÚMOP 
zároveň na vědomí, že nebyla-li Smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do 
tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. 

5.3 Ohledně zpracování osobních údajů, ke kterému může v souvislosti s předmětem této 
Smlouvy dojít, se Smluvní strany zavazují vystupovat tak, aby byly v co nejširší míře 
dodržovány povinnosti stanovené Nařízením EU 2016/679 (dále jen jako „GDPR“) 
a souvisejícími právními předpisy. Tento způsob vystupování spočívá zejména v dodržování 
povinnosti mlčenlivosti v souvislosti se zpracovávanými osobními údaji, dále uplatňování 
zásad stanovených čl. 5, čl. 24 GDPR a následujících při zpracování osobních údajů 
a v neposlední řadě také v povinnost přiměřeně reagovat na uplatněná práva subjektů údajů 
dle čl. 12 GDPR a následujících. S ohledem na dodržování těchto povinností, jakož i za 
účelem splnění povinností při kontrole dle zvláštních předpisů, si jsou Smluvní strany povinny 
poskytnout veškerou nutnou součinnost. Výše uvedený výčet povinností je výčtem 
demonstrativním. Smluvní strany berou na vědomí, že ucelená politika zásad SZIF je 
zveřejněna na stránkách www.szif.cz. 

5.4 Kterákoliv ze Smluvních stran je  kdykoli oprávněna písemně vypovědět Smlouvu 
z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí devadesát (90) dnů 
od doručení příslušné výpovědi druhé Smluvní straně.   

5.5 S výjimkou případů, kdy stanoví jinak kogentní ustanovení platných právních předpisů nebo 
písemná dohoda Smluvních stran, lze platnost a účinnost Smlouvy ukončit pouze v souladu 
s ustanovením odstavce 5.4.  

 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

6.1 Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech v českém jazyce. SZIF a VÚMOP obdrží 
každý po jednom stejnopisu. 

6.2 Bude-li některé ustanovení Smlouvy shledáno neplatným nebo nevymahatelným, taková 
neplatnost nebo nevymahatelnost nezpůsobí neplatnost či nevymahatelnost celé Smlouvy 
s tím, že v takovém případě bude celá Smlouva vykládána tak, jako by neobsahovala 
jednotlivá neplatná nebo nevymahatelná ustanovení, a v tomto smyslu budou vykládána 
a vymáhána i práva a povinnosti VÚMOP a SZIF vyplývající ze Smlouvy. Smluvní strany se 
dále zavazují, že budou navzájem spolupracovat s cílem nahradit takové neplatné nebo 
nevymahatelné ustanovení platným a vymahatelným ustanovením, jímž bude dosaženo 
stejného výsledku, jako bylo zamýšleno ustanovením, jež bylo shledáno neplatným či 
nevymahatelným.  

6.3 Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky řádně podepsanými osobami 
oprávněnými jednat za Smluvní strany. 

6.4 Platnost, plnění, výklad a účinnost Smlouvy se řídí právem České republiky, zejména 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  

6.5 Závazky vyplývající ze Smlouvy, které by vzhledem ke svému charakteru zůstaly v platnosti 
i po zániku Smlouvy, zůstanou platné a účinné i po zániku Smlouvy bez ohledu na důvod 
a způsob takového zániku.  
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6.6 Každá ze Smluvních stran se, s výjimkou případů uvedených dále v tomto bodu, zavazuje 
zachovávat mlčenlivost o okolnostech uzavření, existence a obsahu této Smlouvy. Žádná ze 
Smluvních stran není také oprávněna zpřístupnit jakékoli třetí osobě, ani použít nebo využít 
k jakémukoli účelu žádné informace týkající se druhé Smluvní strany nebo jejích zástupců 
a plnění předpokládaného Smlouvou (dále jen „Důvěrné informace“), jež získá nebo získala 
na základě Smlouvy, ledaže tak učiní s předchozím písemným souhlasem druhé Smluvní 
strany nebo v souladu s požadavky příslušných právních předpisů, platných účetních 
předpisů a rozhodnutí příslušného soudu. Pro účely tohoto odstavce se za Důvěrné 
informace nepokládají jakékoliv informace, jež:  

(a) jsou nebo se stanou veřejně dostupnými (jinak než na základě neoprávněného 
zpřístupnění nebo užití); nebo  

(b) poskytne některé ze Smluvních stran třetí osoba, která je oprávněna držet, zpřístupňovat 
nebo používat takové Důvěrné informace.  

Každá ze Smluvních stran je oprávněna sdělovat Důvěrné informace svým spřízněným 
osobám, právním zástupcům, auditorům, zaměstnancům, zástupcům, poradcům 
a představitelům, avšak s tím, že taková Smluvní strana zajistí, aby ty osoby, jež budou mít 
přístup k Důvěrným informacím, nezpřístupňovaly Důvěrné informace třetím osobám, ani je 
nepoužívaly, ani nevyužívaly k jakémukoli účelu, než je výslovně povoleno v tomto odstavci. 
Každá ze Smluvních stran se zavazuje přijmout a dodržovat přiměřená bezpečnostní 
opatření za účelem zamezení přístupu třetích osob k Důvěrným informacím, jež jsou v držení 
příslušné Smluvní strany.  

6.7 Žádná ze Smluvních stran není oprávněna postoupit či převést jakákoliv práva či povinnosti 
vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu, ledaže obdrží předchozí písemný souhlas druhé 
Smluvní strany.  

6.8 Smluvní strany tímto potvrzují, že si přečetly ustanovení a podmínky obsažené v této 
Smlouvě a porozuměly jim. Na důkaz své pravé a svobodné vůle převzít závazky z této 
Smlouvy vyplývající níže připojují své podpisy. 

 

 

 

 

 

 

 

     V Praze dne … … …                                                  V Praze dne … … …  

  

 

 

   Státní zemědělský intervenční fond           Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 
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          Ing. Martin Šebestyán, MBA               doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D. 
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