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Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav Zemědělský, organizační Složka 
státu, 
Sídlo: Hroznová 63/2, 656 06 Brno, 
IČO; 00020338, 
jejímž jménem jedná iııg.- Jan Dohnal, ředitel odboru informatiky 
hl. koordinátor projektu: Martin Štefan, vedoucí odd.informatiky, email: 
martin.Stefan@ukzuz.cZ 

(dále jen objednatel) 

8. 

Ing. Aleš Sušil, fyzická osoba podnikající 
Siáıøz Vxánøvfl 897/107, 621 00, Bmø - Řøčkøviøe 
bankovní Spojení : Raiffeisenbank a.S. 
číslo účtu: 23 5387123/5500 
IČO; 
kontakt. osoba: 

(dále jen zhotovitel) 

u Z a v í r a j í podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, V platném 
znění 

SERVISNÍ SMLOUVU 
r I 

o provozní podpoře a provozu aplikací provozovaných v UKZUZ 

čl. I. 

Předmět plnění Smlouvy 

1.1 Předmětem Smlouvy je Zajištění provozní podpory, provozu a drobného rozvoje aplikací 
ÚKZÚZ, která jsou nainstalována na pracovištích ÚKZÚZ: 

Sekce zemědělských vstupů: 
Oddělení yýžiyľ rostlin : 

Název aplikací: 
AZP_2017.exe - sběr a vyhodnocení výsledků agrochemického zkoušení zemědělských 
půd pro cyklus 2017 - 2022, roční uzávěrky S tisky se statistickým vyhodnocení plovoucího 
šestiletého cyklu AZZP, tisky, výběry dle požadavků zákazníků a schválených MZe 
Nad_Zk_Labs - Sestavení objednávek pro LabSys pro vzorky agendy Nádobové 
zkoušky 
Pol_Zk_Labs - sestavení objednávek pro LabSyS pro vzorky agendy Polní zkoušky 
Oddělení půdy a lesnictví : 

BioMonit_Labs.eXe - Objednávky do LabSyS pro vzorky agendy Biomonitoring 
BioMonitoring.exe - Sběr a zpracování dat pro agendu Biomonitoring, Sestavení souborů 
typu Vl*.XLS,
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Baz_Moni_Labs_OBPL.exe - Objednávky do LabSys pro vzorky agendy Bazální 
monitoring půd 
Baz_Moııi_Labs_reg.exe - Objednávky do LabSys pro vzorky agendy Bazální 
monitoring půd (regionální pracoviště) 
Baz_M0ni.exe - Sběr a zpracování dat pro agendu Bazální monitoring 
půd, sestavení souborů typu V1*.XLS, 
BMP_Sondy_Labs.exe - Objednávky do LabSyS pro vzorky agendy Bazální 
monitoring půd - sondy 
BMP_SOndy.exe - Sběr a Zpracování dat pro agendu Bazální monitoring 
půd - Sondy, sestavení souborů typu Vl*.XLS, 
Kaly_COV_Labs.exe - Objednávky do LabSyS pro vzorky agendy Kaly Z ČOV 
Kaly_COV.exe - Sběr a zpracování dat pro agendu Kaly Z ČOV, 
sestavení souborů typu V1*.XLS, 
Les_LyZim_Labs.exe - Objednávky do LabSyS pro vzorky agendy Lesní 
lyzimetry 
PVL_IFER_LabS.exe - Objednávky do LabSys pro vzorky agendy Průzkum 
výživy lesů 
PVL_IFER.exe - Sběr a Zpracování dat pro agendu Průzkum výživy lesů, 
sestavení souborů typu Vl*.XLS, 
RKP_LPIS_Labs.exe - Objednávky do LabSys pro vzorky agendy Registr 
kontaminovaných ploch 
Reg_KP.exe - Sběr a Zpracování dat pro agendu Registr 
kontaminovaných ploch 
RSed_LPIS_Labs.exe - Objednávky do LabSys pro vzorky agendy Registr 
sedimentů 
Reg_Sedim.exe - Sběr a zpracování dat pro agendu Registr sedimentů, 
sestavení souborů typu Vl *.XLS, _.. 
Oddělení ekologické Zemědělství : 

Eko_Zem_Labs.eXe - Objednávky do LabSyS pro vzorky agendy Eko_Zem 

Pro NRL Oddělení mezilaboratorních porovnávacích zkoušek: 
KT_PLRK.exe 
KT_RT_Olejniny.exe 
KT_MTX.exe 
KT_VP_premix.exe 
KT_VS_smesi.exe 
KT_KP_premix.exe 
KT_KS_smesi.eXe 
Tisk_Stitku_MPZ.exe - tisk štítků na balíčky se vzorky MPZ pro všechny dílčí 
agendy 
OMPZ_Stab_Labs.exe - Objednávky pro vzorky určené pro MPZ 
Sekce zemědělských vstupů, Odbor kontrolv zemědělských vstupů: 
SRLP_OKK_Labs.exe - objednávkový program pro stanovení obsahu pesticidů 
v půdě, v rostlimiém materiálu popř. v kapalině. 

1.2 Maj etková a licenční práva k výše uvedeným aplikacím vlastní ÚKZÚZ. 

čl. II.

2



Práva a povinnosti účastníků smlouvy 

Účastníci smlouvy se dohodli na spolupráci při zajištění provozu aplikací objednatele. 

A) Zhotovitel se zavazuje: 

l. Poskytovat provozní podporu formou konzultaci. 

2. Provádět ve spolupráci OI kontrolu provozu aplikací ve snaze předcházet nestandardním 
Stavům. 

3. Zasáhnout formou servisní činnosti při úpravách, drobném rozvoji a nastavení aplikací 
včetně dílčích programátorských prací, v případě vzniku poruchové situace do 48 hodin od 
nahlášení poruchy (jméno: Martin Štefan, telefon: 737267625, email: 
martin.stefan@ukzuz.cz), nedohodnou-li se obě smluvní strany V daném případě jinak. 
Každý servisní zásah nebo plánovanou kontrolu potvrdí zhotovitel do soupisu praci. 

B) Objednatel se zavazuje: 

l. Umožnit zhotoviteli vzdálený přístup k aplikaci za účelem provádění úkonů dohodnutých 
V předmětu této smlouvy a vytvořit mu podmínky pro realizaci závazku. 

2. Odsouhlasovat fakturaci zhotovitele včetně soupisu prací, který je každé faktury 
neoddělitelnou přílohou. 

3. Včas a řádně uhrazovat zhotoviteli částku dohodnutou v článku IV. této smlouvy. 

čl. III. 
Poskytnutí Záruky funkčnosti aplikací 

l. Zhotovitel poskytuje záruku l rok týkající se funkčnosti jím dodaných výše uvedených 
aplikací. 

2. Zhotovitel poskytuje plnou záruku na funkčnost aplikací po dobu, kdy zodpovídá za správu 
jím dodaných programů. 

3. Poskytování záruky skončí V okamžiku zjištění nekvalifikovaného zásahu do programů, 
provedení zásahu do systémových nastavení počítače, Operačního systému počítače 
a instalovaných služeb operačního Systému, které mají přímý vliv na správnou funkci 
aplikací. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé neodborným užíváním aplikací, chybami obsluhy 
Z řad zaměstnanců obj ednatele, vadnými či nekontrolovanými vstupními daty, zásahy vyšší 
moci, prokazatelně úmyslným zničením nebo smazáním Systému. 

5. Zhotovitel neposkytuje záruku a nenese zodpovědnost za správnost objednatelem
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pořízených dat do aplikací objednatele. 

čl. IV. 
Finanční relace smlouvy 

Cena za 1 hodinu práce strávené vlastním zásahem je dohodnuta na 350,-Kč bez DPH, 
21% DPH 73,50,- Kč, 423,50,- Kč vč. DPH, započítává se každá započatá půlhodina. 

Celková cena plnění podle této smlouvy v žádném případě nesmí překročit 300.000,-Kč 
bez DPH, tj. maximálně 857 hod./rok. Vpřípadě, že zhotovitel zjistí pravděpodobnost 
přiblížení k této částce nebo dosažení či překročení částky, zavazuje se neprodleně 
informovat O této skutečnosti objednatele za účelem dohody O případném dalším novém 
závazku. Na základě této smlouvy je fakturace převyšující celkovou částku 300.000,-Kč 
bez DPH zcela nepřípustná. 

Ceny jsou stanoveny jako nejvýše přípustné a je možné je překročit jen za podmínek 
stanovených vtéto smlouvě. V případě legislativní změny sazby DPH bude zhotovitel 
účtovat objednateli DPH dle platných a účinných právních předpisů. Cena bez DPH tímto 
není dotčena. DPH je ve výši 21%. 

Cena za plnění veřejné zakázky bude zadavatelem hrazena na základě daňového dokladu - 
faktury vystavené dodavatelem. Splatnost faktury je 15 dnů ode dne doručení daňového 
dokladu na příslušnou adresu zadavatele.

_ 

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve 
smyslu příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona č. 235/2004 Sb., O dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktury bude soupis prací, 
provedených zhotovitelem za fakturované Období. V případě, že faktura nebude mít 
odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět uchazeči k 
doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. Zálohy či jakékoliv 
jiné platby předem na plnění veřejné zakázky nebudou poskytnuty. 

Budou fakturovány jednotlivé provedené práce, o provedení prací bude sepsán a přiložen 
k faktuře akceptační protokol, který bude předem odsouhlasen Martinem Stefanem, 
vedoucím Oddělení informatiky. 

čl. V. 
Casové relace smlouvy 

Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
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čl. VI. 
Závěrečná ustanovení 

Smlouva se Stává platnou dnem jejího podpisu oběma účastníky. 

Jakékoliv změny V obsahu této smlouvy lze činit výhradně formou písemných dodatků 
podepsaných oběma účastníky smlouvy. 

Za objednatele jednají ve věcech odborných: 

Smlouva je dána ve dvou vyhotoveních, objednatel obdrží jedno paré, zhotovitel jedno 
paré, Z nichž každé má platnost originálu. 

Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí zákonem 
č.89/2012, Občanský zákoník. Smluvní strany prohlašují, že toto ujednání nesměřuje 
k omezení ani k vyloučení působnosti Zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky 
a jejím vystupování vprávních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, ani je zhoršení 
postavení kteréhokoli Z nich. 

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že smlouvu přečetli, s jejím zněním souhlasí, tuto 
Smlouvu uzavírají dobrovolně a na důkaz těchto skutečností připojuji své podpisy. 

Smlouva, která musí být uveřejněna podle zák.č. 340/2015 Sb., Zákona o registru smluv, 
v registru smluv nabývá účimiosti nej dříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

VPraZe dne ŽP. 42,10%/ VBmě dne já /Z ZO//Í 

Za objednatele Za zhotovitele 

I 

reditel odboru informatiky UKZUZ
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