
Smlouva č. CZ565867557/210510/QMS 

o kontrolní činnosti 

(dále jen ,,smlouva“) 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,0bčanský zákoník“) mezi těmito 

smluvními stranami: 

1.) Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 

organizační složka státu 

se Siáıexnz Hxøznøvá 63/2, Bmø, PSČ; 656 06 

IČO; 00020338 

DIČ; CZ00020338 

zastoupena Ing. Danielem Jurečkou, ředitelem 

dále jen ,,objednatel“ na straně jedné

a 

2.) SGS ICS Czech Republic, s.r.o. 

se sídlem: Praha 5, K Hájům 1233/2, PSČ 155 O0 
IČO; 08735531 

DIČ; CZ08735531 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze, 

sp.zn. C 324253 
zastoupená RNDr. atelem 

ve věcech smluvní  Business Managerem 

dále jen „společnost na straně dnıhé 

objednatel a Společnost SGS dále také společně jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě též jen „smluvní 

strana“ 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

I.1. Společnost SGS ICS Czech Republic, s.r.o. se zavazuje provést pro objednatele za podmínek 

sjednaných touto smlouvou a za účelem posouzení dosažení a udržení shody auditovaného systému 

managementu S certifikátem registrovaným příslušným ceıtifikačním orgánem SGS ICS Czech 

Republic, s.r.o. (dále jen společnost SGS) kontrolní činnost v rozsahu dle Přílohy č. 1 -Náplň kontrolní 

činnosti a Přílohy č. 2 - Cenová kalkulace, které jsou nedílnými součástmi této Smlouvy (dále jen 

„kontrolní činnost“). Společnost SGS se zavazuje infonnovat objednatele o výsledcích kontrolní 

činnosti způsobem dle Přílohy č. 3 - Harmonogram kontrolní činnosti, jež je nedílnou součástí této 

smlouvy, a vydat o nich objednateli kontrolní osvědčení (dále jen ,,ceı'tifikát“). 

I.2. Objednatel se zavazuje Společnosti SGS platit za provedení kontrolní činnost odměnu ve výši a 

způsobem uvedeným v ustanovení čl. IV. této smlouvy. 

Článek 11. 

Provádění kontrolní činnosti 

II.1. Smluvní strany sjednávají, že společnost SGS je oprávněna provádět kontrolní čimıost 

ve spolupráci s příslušným ceıtifikačním orgánem SGS ICS Czech Republic, s.r.o. (dále jen 

„certiñkační orgán“). 

II.2. Kontrolní činnost bude společnost SGS zajišťovat pro objednatele prostřednictvím svých 

zaměstnanců nebo jiných osob způsobilých pro provedení kontrolní činnosti a pověřených k tomu 
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společností SGS. Složení týmu osob pověřených společností SGS pro účely provedení kontrolní činnost 
bude objednateli oznámeno společně S plánem kontrolní činnosti nejpozději jeden týden před tennínem 

jejího zahájení. Objednatel souhlasí S tím, že Společnost SGS může tento tým dle potřeby doplnit dalšími 
osobami V rámci jejich školení, přičemž jejich činnost nebude objednateli účtována. Před zahájením 

kontrolní činnosti je Objednatel oprávněn vznést písemně odůvodněné námitky vůči osobám prováděcím 

kontrolní činnost. 

II.3 Objednatel dále souhlasí S tím, že provádění kontrolní činnosti společností SGS mohou být 
přítomni posuzovatelé Z akreditačního orgánu. 

II.4. Kontrolní činnost bude společnosti SGS prováděna prostřednictvím certifikačních auditů - fáze 
l a fáze 2, a dohledových auditů č. l a č. 2 (dále také společně jen ,,certifikační cyklus“). Lhůty a 

tenníny certifikačního cyklu jsou sjednány V Příloze č. 2 této smlouvy, která tvoříjejí nedílnou součást. 

Dohledový audit č. 1 ve 2. roce platnosti certifikátu proběhne V době mezi 10. a 14. měsícem 

od posledního možného termínu pro uskutečnění recertifikačního auditu. Dohledový audit č. 2 ve 3. roce 

platnosti certifikátu proběhne V době mezi 22. a 26. měsícem od posledního možného termínu pro 

uskutečnění recertifikačního auditu, a to na základě možných termínů, které s alespoň jednoměsíčním 

časovým předstihem předloží společnost SGS v písemné formě objednateli 

H.5. Jestliže V rozporu S touto Smlouvou Objednatel společnosti SGS neumožní včasné provedení 
dohledového auditu ve 2. nebo 3. roce platnosti certifikátu a/nebo dojde k ukončení smlouvy 

z jakéhokoli důvodu, je Objednatel povinen vrátit společnosti SGS všechny udělené certifikáty 

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne doručení písemné 

výzvy společnosti SGS k jeho vı`ácení obj ednateli a nejpozději v téže lhůtě je Objednatel povinen přestat 
jakýmkoli způsobem užívat certifikační značku SGS. V případě prodlení objednatele svrácením 
certifikátu je Objednatel povinen zaplatit společnosti SGS na vyzvání smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 

(slovy: pět set korun českých) za každý, byť jen započatý den prodlení. V případě zjištěného 
neoprávněného užití certifikační značky SGS je Objednatel povinen zaplatit Společnosti SGS na vyzvání 
smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý takový případ 
neoprávněného užití. Zaplacením smluvních pokut podle předchozích vět tohoto odstavce není nikterak 

dotčen nárok společnosti SGS na náhradu škody případně v důsledku takovýchto porušení povinností 
objednatele vzniklé. 

II.6. Objednatel je povinen neprodleně, nejpozději však do 7 dnů před termínem plánovaného 

provedení kontrolní čimıosti, informovat společnost SGS O jakýchkoli změnách ve skutečnostech, které 

vymezují certifikovaný systém managementu, a které mohou ovlivnit provádění kontrolní činnosti dle 

této smlouvy, tj. o jakýchkoli změnách ve skutečnostech uvedených objednatelem V Žádosti O certifikaci 

a ověření základních informací (zejména počet zaměstnanců, předmět certifikovaných činností, počet 

a/nebo rozmístění organizačních jednotek objednatele), jež Objednatel předal společnosti SGS 
před uzavřením této smlouvy. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost SGS nenese 

odpovědnost za případné nesprávné provedení kontrolní činnosti dle této smlouvy, bude-li společnost 

SGS vycházet Z informací, které jí Objednatel předá pro účely provedení kontrolní činnosti, a které není 
společnost SGS povinna zkoumat. 

H.7 Požaduje-li Objednatel V průběhu certifikačního cyklu rozšíření kontrolní činnosti i na další 

místa, je Objednatel povinen vyplnit novou Žádost o certifikaci a ověření základních informací, na jej ímž 

základě Společnost SGS zašle objednateli nový návrh pro provedení kontrolní čimıosti, včetně návrhu 

ceny. Cena rozšíření kontrolní činnosti bude společností SGS stanovena podle povahy a rozsahu 
rozšířené kontrolní činnosti. Po úspěšném provedení rozšířené kontrolní činnosti bude vydán nový 

certifikát. 
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Článek III. 

Certifikát a certifikační značka SGS 

III.1. Bude-li systém managementu objednatele úspěšně recertifikován a Objednatel obdrží příslušný 

certifikát, je Objednatel od okamžiku obdržení certifikátu oprávněn užívat certifikační značku SGS, 

kterou mu spolu S certifikátem předá společnost SGS, a to za podmínek obsažených vPravidlech 

používání certifikační značky SGS pro certifikaci systémů managementu, které jako Příloha č. 3 tvoří 

nedílnou součást této smlouvy. 

HI.2. Finanční vyrovnání za užívání certifikační značky SGS jejiž plně obsaženo v ceně za provedení 

kontrolní činnosti podle čl. IV. této smlouvy. 

III.3. Objednatel bere na vědomí, že certifikační orgán si vyhradil právo kdykoli upravit Pravidla 

používání certifikační značky SGS pro certifikaci systémů managementu. Smluvní strany si proto 

ujednávají, že upraví-li certifikační orgán tato pravidla, společnost SGS bez zbytečného odkladu 

vyrozumí písemně o této úpravě objednatele a ode dne doručení tohoto oznámení objednateli ve vztahu 

mezi smluvními stranami bez dalšího platí a jsou závazná tato nová, ceıtifikačním orgánem upravená 

Pravidla používání ceitifikační značky SGS pro certifikaci systémů managementů. 

HI.4. Společnost SGS zpravidla 3 měsíce před vypršením platnosti certifikátu osloví objednatele 

S nabídkou na provedení další kontrolní činnosti za účelem obnovy platnosti certifikátiı, nicméně 

odpovědnost za včasné podání žádosti O obnovení platnosti certifikátu nese výhradně Objednatel sám. 

V případě, že nedojde k obnovení platnosti certifikátu, certifikát pozbude platnosti. 

III.5. Certifikát může být společností SGS a/nebo certifikačním orgánem pozastaven na omezenou 

dobu V následujících a obdobných případech: 

(a) jestliže nebyl splněn požadavek na nápravu stanovený objednateli společností SGS; 

(b) jestliže v případě zneužití certifikátu, zejména nesprávného nebo zavádějícího užití infonnací 

o kontrohií čimiosti, nedojde ze strany objednatele k nápravě; 

(c) jestliže dojde ze strany objednatele k porušení pravidel dle Pravidel používání certifikační značky 

SGS pro certifikaci systémů managementu; 

Po dobu pozastavení certifikátu se Objednatel nesmí označovat za osobu držící certifikát a nesmí 

používat certifikační značku SGS. 

Společnost SGS pozastavení certifikátu objednateli oznámí písemně a zároveň stanoví, za jakých 

podmínek je možné pozastavení ukončit. Na konci doby pozastavení bude provedeno šetření S cílem 

zjistit, zda podmínky pro obnovení certifikátu byly splněny. Při splnění podmínek bude pozastavení 

certifikátu ukončeno a Objednatel bude informován o obnovení ceıtifikátiı. Jestliže podmínky nebudou 

objednatelem splněny, certifikát bude odebrán. Veškeré náklady na pozastavení a obnovení certifikátu 

budou naúčtovány objednateli. 

HI.6 Certifikát může objednateli být formou písemného oznámení odebrán, jestliže (i) Objednatel 

v případě pozastavení certifikátu nepodnikne odpovídající kroky k nápravě nebo (ii) Společnost SGS 

ukončí S objednatelem smlouvu. 

Vpřípadě odebrání certifikátu se objednateli nevrací jím uhrazená cena za kontrolní čimiost již 

společností SGS provedenou před odebráním certifikátu. 

IH.7 Ke zrušení certifikátu dojde, když (i) klient písemně oznámí Certifikační instituci, že nemá 

zájem o obnovení certifikátu nebo ukončuje svou činnost nebo (ii) Z důvodu na straně objednatele 

nedojde k obnovení platnosti certifikátu. 

Vpřípadě zrušení certifikátu se objednateli nevrací jím uhrazená cena za kontrolní činnost již 

společností SGS provedenou před zrušením certifikátu. 
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Článek IV. 

Cenová ujednání a platební podmínky 

IV.1. Cena za provedení kontrolní činnosti společností SGS je sjednána V cenové kalkulaci 

dle Přílohy č. 2 této smlouvy (dále také jen „cena“ nebo „cenová kalkulace“) a takto tvoří její nedílnou 

Součást. K ceně bude při fakturaci objednateli připočtena daň Z přidané hodnoty dle platných předpisů. 

IV.2. Objednatel bere na vědomí, že V případě, kdy se Změní jakékoli skutečnosti na straně 

objednatele, které vymezují eertifikovaný systém managementu, a které mohou ovlivnit rozsah kontrolní 

činnosti, zejména skutečnosti uvedené objednateleın V Žádosti O certifikaci a ověření základních 

informací (počet zaměstnanců, předmět certifikovaných činností, počet a/nebo rozmístění organizačních 

jednotek objednatele apod.) a/nebo dojde ke změně příslušné normy (příslušných norem) V důsledku 

rozhodnutí Mezinárodního akreditačního fóra (IAF), je společnost SGS oprávněna cenu Za provedení 
kontrolní činnosti dle cenové kalkulace V návaznosti na takovou změnu skutečností po odsouhlasení 

smluvních stran upravit. Pokud nedojde k dohodě smluvních stran o úpravě ceny za provedení kontrolní 

činnosti dle cenové kalkulace Z důvodu dle předchozí věty tohoto ustanovení smlouvy, je každá ze 

smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit. V případě, že dojde ke změně jakékoli skutečnosti, 
která vymezuje eertifikovaný systém managementu, a která může ovlivnit rozsah kontrolní činnosti, je 

společnost SGS oprávněna dále navýšit cenu o částky představující náklady společnosti SGS spojené 
zejména s převydáním ceıˇtifikátů a/nebo jiných výstupů z kontrolní činnosti V důsledku nastalých změn 

na straně objednatele. V případě, že dojde ke změně jakékoli skutečnosti, která vymezuje eertifikovaný 
systém managementu, a která může ovlivnit rozsah kontrolní činnosti, a objednatel o takové změně 

nebude společnost SGS informovat ve lhůtě dle ustanovení II.6 této smlouvy, je společnost SGS 
oprávněna požadovat po objednateli uhrazení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč za každé porušení 
této povinnosti objednatele. 

IV.3. Společnost SGS je dále oprávněna cenu navýšit o cenu činností, které byly při kontrolní činnosti 
společností SGS pro objednatele po dohodě s ním Vykonány nad rozsah stanovený cenovou kalkulaci 
V důsledku toho, že se při provádění kontrolní čimrosti objevila potřeba jejich provedení a tato potřeba 

nemohla být ze strany společnosti SGS předvídána ani při Vynaložení obvyklé péče, a jejichž cena 
nebyla zahrnuta do cenové kalkulace. Smluvní strany se bud' V písemné formě dohodnou na Zvýšení 

ceny za provedení kontrolní činnosti, nebo, nedojde-li k takové dohodě, může každá ze smluvních stran 

od této smlouvy odstoupit. O potřebě provést V rámci kontrolní činnosti další činnosti nad rozsah dle 
cenové kalkulace je společnost SGS povinna bez zbytečného odkladu písemně informovat objednatele 
a současně mu sdělit předpokládaný nárůst ceny za provedení kontrolní činnosti. 

IV.4. Společnost SGS bude kontrolní činnost objednateli fakturovat po jednotlivých etapách 

certifikačního cyklu tak, jak jsou uvedeny V Příloze č. 1 této smlouvy. Splatnost faktur, které musí mít 

náležitosti daňového dokladu, činí 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dnů od data jejich doručení 

objednateli. V případě prodlení objednatele s placením ceny je objednatel povinen zaplatit společnosti 
SGS k její výzvě úrok Z prodlení ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) Z dlužné částky za každý, 
byť jen započatý den prodlení. Zaplacením úroku z prodlení není nikterak dotčen nárok společnosti SGS 
na náhradu škody případně V důsledku takového porušení povinnosti vzniklé. 

IV .5. Ceny uvedené V cenové kalkulaci platí, za předpokladu, že se po dobu trvání smlouvy dle čl. VII. 

nezmění skutečnosti dle ustanovení IV.l nebo IV.2 této smlouvy. 

Článek V. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

V.1. Objednatel umožní Společnosti SGS přístup ke Všem písemným nebo ústním informacím, které 
se týkají jeho systému managementu, včetně dokumentace systému. 

V.2. Objednatel jmenuje jednoho svého pracovníka jako svého Zplnomocněného zástupce vůči 

společnosti SGS a členům jejího týmu a umožní V obvyklých pracovních hodinách dle potřeby členům 

týmu společnosti SGS přístup do všech prostor objednatele. 
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V.3. Společnost SGS je povinna zachovávat mlčenlivost o údajích, popř. záležitostech objednatele, 

popř. třetích osob, o nichž se při výkonu kontrolní činnosti podle této sınlouvy nebo V souvislosti S tím 

dozví. Společnost SGS se zavazuje, že informace, které při plnění smlouvy získá, nevyužije ve svůj 

prospěch ani ve prospěch třetí osoby mimo rámec vztahů upravených touto smlouvou. Pokud by 
společnost SGS povinnost mlčenlivosti prokazatelně porušila, je objednatel oprávněn požadovat 

po společnosti SGS úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé prokázané porušení. 

Povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích dle tohoto ustanovení smlouvy tn/á i 

po ukončení účinnosti této smlouvy. 

V.4 Jestliže je objednateli z jakéhokoli důvodu oznámeno, že certifikát nebude vydán, bude 

pozastaven nebo odebrán, má objednatel má právo se proti takovému rozhodnutí odvolat. V případě, že 
objednatel má jakékoli výhrady při provádění kontrolní činnosti ke společnosti SGS či členům jejího 

týmu, je objednatel oprávněn podat stížnost. Objednatel při podání odvolání a/nebo stížnosti postupuje 

dle Řádu pro řešení stížností a odvolání, jenž tvoří Přílohu č.6 této Smlouvy. 

V.5 Objednatel je povinen seznámit členy týmu společnosti SGS provádějící kontrolní činnost 

na pracovištích objednatele S politikou objednatele V oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

písemně je infonnovat O rizicích a přijatých opatřeních před jejich působením, která se týkají provádění 

kontrolní činnosti a pracoviště objednatele. 

Článek VI. 

Ochrana osobních údajů 

VI.1. Při provádění kontrolní činnosti může mít jedna smluvní strana přístup k osobním údajům druhé 

smluvní strany, může je zpracovávat a/nebo je přijímat jakožto správce údajů pro své Vlastní smluvní a 

obchodní účely v rámci svých obchodních vztahů S druhou smluvní stranou a nesmí je zpracovávat 

pro žádnou jinou stranu ani podle pokynů žádné jiné strany. Každá smluvní strana je povinna i) 

zpracovávat tyto osobní údaje V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, 

o ochraně fyzických osob V souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení O ochraně osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) a 

případnými dalšími platnými zákonnými požadavky, a ii) poskytnout druhé smluvní straně a Všem 

jednotlivcům, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány V rámci této smlouvy, své oznámení O ochraně 

osobních údajů. Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti SGS, jež je Přílohou č. 7 této smlouvy, 

se vztahuje na obchodní Vztah společnosti SGS S každým zákazníkem a je V něm popsáno, jak může 

společnost SGS shromažďovat, používat a sdílet osobní údaje jako správce údajů. 

VI.2 Obj ednatel si je vědom toho, že za účelem provádění kontrolní činnosti prostřednictvím třetích 

osob dle ustanovení II.2 této smlouvy je společnost SGS oprávněna poskytnout této třetí osobě osobní 

údaje vztahující se k objednateli a/nebo osobní údaje Obj ednatelem Společnosti SGS předané. Společnost 

SGS se zavazuje předat osobní údaje pouze těm třetím osobám, které zaručují maximální možnou 

ochranu těmto osobním údajům V souladu s právním řádem ČR, zejména GDPR. Společnost SGS se 

zavazuje uzavřít S touto třetí osobou písemná ujednání o zpracování těchto osobních údajů. 

Článek VII. 

Doba trvání Smlouvy 

VII.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu tn/ání ceıtifˇıkačního cyklu, nejpozději 

do dne ukončení platnosti certifikátu. 

VII.2. Jiným způsobem než provedením kontrolní čirmosti (realizací certifikačního cyklu) lze tuto 

smlouvu ukončit: 

a) písemnou dohodou smluvních stran, 

b) odstoupením od smlouvy V případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní 

stranou a dále V případech, kdy je na druhou Smluvní stranu podán návrh na zahájení insolvenčního 
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řízení nebo kdy bylo rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany, nebo kdy bylo rozhodnuto o zamítnutí 

insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku nebo druhá smluvní strana vstoupí do likvidace. 

c) odstoupením od smlouvy v písemné formě v dalších případech, kdy tak stanoví tato smlouva 

nebo občanský Zákoník. 

VII.3 Smluvní Strany se dohodly, že porušení smluvních povinností pokládají za porušení podstatné 

V těchto případech: 

a) prodlení společnosti SGS S prováděním kontrolní činnosti po dobu delší než 10 (slovy: deset) 
pracovních dnů oproti době sjednané pro provedení kontrolní činnosti a nezjednání nápravy ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem po uplynutí sjednané doby pro provedení 

kontrolní činnosti, přičemž platí, že dodatečná přiměřená lhůta musí činit nejméně 15 (slovy: 

patnáct) kalendářních dnů dle této smlouvy; 

b) prodlení objednatele s úhradou ceny a/nebo její části po dobu delší než 30 (slovy: třicet) 

kalendářních dnů; 

c) neposkytnutí součinnosti ze Strany objednatele v případě, že objednatel neposkytne 

požadovanou součinnost ani V dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté společností SGS 
po uplynutí sjednané doby pro poskytnutí takové součinnosti, přičemž platí, že dodatečná 

přiměřená lhůta musí činit nejméně 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů, 

VII.4. Odstou ení od této smlouv musí b' učiněno ísemně a doručeno druhé smluvní straně
3 

přıčemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. 

VII.5. V případě předčasného ukončení této smlouvy má společnost SGS právo na úhradu poměrné 
části ceny za tu část kontrolní činnosti, která byla řádně provedena před ukončením této smlouvy. 

VIII. 

Doručování 

VII[.1. Veškeré písemnosti či sdělení podle této smlouvy či s touto smlouvou související se doručují 

druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, a to prostřednictvím držitele poštovní 

licence, prostřednictvím kurýra, osobně nebo prostřednictvím elektronické pošty. Smluvní strany jsou 

povinny se bez zbytečného odkladu vzájemně písemně a/nebo prostřednictvím elektronické pošty 

infonnovat o 'akékoli změně své obchodní firm změn kontaktních osob, adres ro doručování
5 

písemností a nesou plně důsledky porušení této své informační povinnosti. 

VIII.2. V případě doručování písemností či sdělení podle této smlouvy či S touto smlouvou související 
prostřednictvím elektronické pošty budou smluvní strany doručovat na tyto e-mailové adresy: 

Objednatel: e-mail: 

Společnost SGS: e-mail: 

Kterákoli smluvní strana je oprávněna změnit e-mailovou adresu pro doručování, a to písemným 

sdělením druhé smluvní straně, kdy od okamžiku doručení tohoto sdělení, bude druhá smluvní strana 

doručovat, v případě využití mailové komunikace, na tuto nově sdělenou mailovou adresu. 

Čıánøk IX. 

Další ujednání 

IX.1. Smluvní Strany výslovně prohlašují ve smyslu ustanovení § 1722 občanského zákoníku, že 

kontrolní činnost, která je předmětem této smlouvy, odpovídá jejich zájmu. 

IX.2. Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 1794 odst. 2 občanského zákoníku uvádí, že jsou si 

vědomy hodnoty poskytovaného plnění a S plněním za sjednanou cenu souhlasí. 
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IX.3. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva nevyvolává právní následky plynoucí ze zvyklostí 

a zavedené praxe Smluvních stran ve smyslu § 5-45 občanského Zákoníku. 

IX.4. Smluvní strany si V souladu s ustanovením § 558 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají, že 

dispozitivní ustanovení občanského Zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů mají 

přednost před obchodními Zvyklostmi, a to jak obchodními Zvyklostmi zachovávanými obecně, tak i 

obchodními Zvyklostmi uplatňovanými V obchodních vztazích. 

IX. 5. Společnost SGS prohlašuje, že žádnou část smlouvy nepovažuje za obchodní tajemství nebo jiné 

důvěrné informace a bere na vědomí, že smlouva, Včetně jej ích dodatků, podléhá uveřejnění ve veřejném 

registru smluv V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteıých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů. Uveřejnění smlouvy V registru smluv se zavazuje provést objednatel. 

Článek X. 

Protikorupční klauzule ve vztahu k trestní odpovědnosti právnických osob 

X.1. Smluvní stı`any se podpisem této Smlouvy Zavazují, že při provádění kontrolní činnosti dle této 

Smlouvy nebudou vykonávat jakoukoli čimiost, která by mohla naplňovat zejména skutkovou podstatu 

kteréhokoli trestného činu vymezeného V ustanovení § 7 Zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon O trestní 

odpovědnosti právnických osob“) včetně všech forem účastenství, popř. V případech, kde to přichází 

V úvahu, naplňovat znaky přípravy ke spáchání kteréhokoli Z trestných činů uvedených v § 7 Zákona 

O trestní odpovědnosti právnických osob, nebo která by byla V rozporu s obecně závaznými právními 

předpisy a mezinárodními Smlouvami. 

X.2. Smluvní strany se dále Zavazují, že při provádění kontrolní činnosti dle této smlouvy nepoužijí 

jakékoli prostředky či jejich část, které obdržely/obdrží od druhé smluvní strany na základě této 

Smlouvy způsobem, který by mohl být považován za jednání naplňující kteroukoli skutkovou podstatu 

trestného činu vymezeného V § 7 zákona O trestní odpovědnosti právnických osob, včetně všech forem 

účastenství, popř. V případech, kde to přichází V úvahu, naplňovat znaky přípravy ke spáchání 

kteréhokoli Z trestných činů uvedených V § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob nebo které 

by bylo V rozporu s obecně závaznými právními předpisy a mezinárodními smlouvami. 

X.3. Smluvní strany se zavazují, že veškeré prostředky, které navzájem obdržely, použijí V souladu 

s Obecně závaznými právními předpisy a mezinárodními smlouvami výlučně k provádění kontrolní 

činnosti dle této Smlouvy. 

X.4. Smluvní strany prohlašují, že veškeré prostředky, které si navzájem poskytly, nepochází Z a 

nejsou určeny k trestné činnosti. 

X.5. Porušení kteréhokoli závazku dle tohoto článku smlouvy se považuje za podstatné porušení 

smlouvy. 
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Clánek XI. 

Závěrečná ustanovení 

XI.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění smlouvy V registru smluv. 

XI.2. Tato smlouva může být platně měněna výlučně písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

vzestupně číslovaných dodatků. 

XI.3. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, spravují se právní poměry mezi smluvními 

stranami a právní poměry Z této smlouvy vyplývající a S nimi související ustanoveními Všeobecných 

podmínek pro poskytování certifikačních služeb, které jako Příloha č. 5 tvoří nedílnou součást této 

smlouvy. Právní poměry neupravené touto Smlouvou ani Všeobecnými podmínkami pro poskytování 

certifikačních služeb se řídí těmi ustanoveními občanského zákoníku, která jsou jim Svou povahou 

nejblíže, zejména ust. § 2652 až 2661 občanského zákoníku. Objednatel výslovně prohlašuje, že se 

seznámil sVšeobecnými podmínkami pro poskytování ceıtifikačních služeb, a že všechny jejich 

ustanovení může ve smyslu ustanovení § 1753 občanského zákoníku rozumně očekávat a výslovně je 

tímto přijímá. 

XI.4. Nedílnou Součást této smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1 
- Náplň kontrolní činnosti společnosti SGS 

Příloha č. 2 - Cenová kalkulace 

Příloha č. 3 - Hamıonogram kontrolní činnosti 

Příloha č. 4 - Pravidla užívání ceıtifikační značky SGS pro certifikaci systémů managementu 

Příloha č. 5 - Všeobecné podmínky pro poskytování certifikačních služeb 

Příloha č. 6 - Řád pro řešení stížností a odvolání 

Příloha č. 7 - Oznámení O ochraně osobních údajů společnosti SGS 

XI.5. Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané 
elektronické podpisy dle Zákona č. 297/2016 Sb., O službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

XI.6. Objednatel a společnost SGS shodně prohlašují, že právní jednání spojená s uzavřením této 

smlouvy učinili svobodně a vážně, že tuto smlouvu neuzavřeli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, 

že jim nejsou známy žádné právní překážky jejího uzavření a že se s obsahem této Smlouvy řádně 

seznámili, souhlasí S ní a na důkaz toho níže připojuji podpis svých oprávněných zástupců. 

Objednatel: Společnost SGS: 

V Brně, dne . . . . . . . . . . . ..202l 

Česká republika - Ústřední kontrolní 

a zkušební ústav zemědělský, 

organizační složka státu 

Ing. Daniel Jurečka, ředitel 
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Příloha č. 1 

Náplň kontrolní činnosti společnosti SGS 

1) Receıtifikační audit objednatele Za účelem porovnání aktuálního stavu jeho Systému managementu 

kvality S požadavky normy ISO 9001 :20l5. 

2) Vyhodnocení činností ad 1, Zpracování a předání písemné Zprávy Společnosti SGS objednateli 

o zjištěné ıníře shody objednatelova Systému managementu kvality Spožadavky normy ISO 

9001:20l5 a o případných potřebných nápravných opatřeních vtomto Systému pro dosažení 

akceptovatelné shody S těmito požadavky, včetně vydání certifikátu a jeho registrace V případě 

úspěšného dokončení auditu. 

3) Dohledový audit objednatele ve 2. a 3. roce Za účelem ověření, že jeho systém managementu kvality 

je funkční a v souladu s požadavky normy ISO 900112015. 
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Příloha č. 2 

Cenová kalkulace 

ISO 9001:2015 

Počet zaměstnanců 

Počet poboček 

Seznam poboček 

Rozsah certifikace* 

Akreditační orgán 

Certifikační orgán 

1066 

27 

Hroznová 63/2, Bmo, 60300 - ředitelství ústavu 

Fiıipøv 19, Čáslav, 28601 

Pražská 586, Dobřichovice, 25229 

Konečná 1930, Havlíčkův Brod, 58001 

Hradec nad Svitavou 473, 56901 

Bílokostelecká 208, Dohıí Chrastava, Chrastava, 46331 

U jezu 390/3, Brno - Chrlice, 66442 
Husova 127, Jaroměřice nad Rokytnou, 67551 

Nejdecká 610, Lednice, 69144 

Lípa 121, 58257 

Boskovická 450, Lysice, 67971 

Oblekovice 16, Znojmo, 67181 

Šlechtitelů 773/23, Holice, Olomouc, 77900 

Jaselská 552/16, Opava, 74682 

ČSLA 23, Planá nad Lužnicí, 39111 
Přerov nad Labem 420, 28916 

Za opravnou 4/4, Praha 5, 15000 

Slovanská alej 2179/20, Plzeň, 32600 

Pusté Jakartice 304/17, Malé Hoštice, Opava, 74728 

Americká 58, Staňkov, 34561 

Osvobození 247, Chylice, Ostrožská Nová Ves, 68722 

Nenakonice 435, Věrovany, 78375 

Vysoká u Příbramě 129, 26242 

cınnęıflřflkć nánıčsıi 1612, Žatec, 43801 

Ztracená 1099/10, Praha 6, 16100 

Zemědělská 1752/la, Bmo, 61300 

Laglerové 1084/6, Praha 6, 16100 

Výkon státní Správy, úřední kontroly, odbomý dozor a 

Související zkušebnictví V oblasti vstupů do zemědělství 

ČIA - Český institut pro akreditaci 

SGS ICS Czech Republic, s.r.o. 

Recertifikační audit 

v r. 2021 

Audit na místě 

+ přezkoumání dokumentace a zpráva 

Auditoři Dny Cena bez DPH 

2 2,75 

1,50 

CELKEM 7,00 60 500 Kč 

Registrační poplatek na období platnosti certifikátu 

Dohledový audit č. 1 

v r. 2022 

+ Zpráva Z auditu 

Audit na místě 1 2,75 

0,75 

CELKEM 3,50 30 250 Kč 

Dohledový audit č. 2 

v r. 2023 

+ zpráva Z auditu 

Audit na místě 1 2,75 

0,75 

CELKEM 3,50 30 250 Kč 

CELKEM náklady V 1. roce certifikace 60 500 Kč 

CELKEM náklady na období 3 let 121 000 Kč 
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Uvedená cena je bez DPH. 

Registrační poplatek na 3 roky Zahrnuje 3 certifikáty pro každou normu, včetně práva k užívání značky 

a loga certifikačního orgánu. 3 kusy certifikátů lze kombinovat ve dvou jazykových formách (ČJ + AJ 

nebo NJ). 

Další certifikáty V různé jazykové verzi: 660kč/ks 

*V případě změny rozsahu certifikace, která nemá vliv na cenu certifikace, zůstává Příloha č. 1 

této smlouvy v platnosti. 

Vpřípadě, že Systém managementu objednatele nebude shledán během certifikačního cyklu jako 

vyhovující a bude nutné jej opakovat, budou objednateli tato přezkoumání účtována sazbou 

3 000,- Kč za 1 osobu /1 hodinu, DPH + jízdní výdaje ve výši 8 Kč/km a Skutečné výdaje Za ubytování. 
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Příloha č. 3 

Harmonogram kontrolní činnosti 

Předání dokumentace implementovaného systému managementu vedoucímu týmu společnosti SGS 
obj ednatelem (pro recertifikační audit): 

- nejpozději 1 týden před dohodnutým dnem zahájení certifikačního auditu na místě 

Prověrka dokumentace objednatele týmem společnosti SGS: 

- do termínu zahájení certifikačního auditu na místě 

Receıtifikační audit objednatele na místě: 

- bude stanoven 

Analýza výsledků prověrky dokumentace, receıtifikačního auditu a jejich prezentace objednateli: 

- v poslední den auditu na místě 

Předání souhmné písemné závěrečné zp1`ávy Z prověrky dokumentace, receıtifikačního auditu a 

jejich prezentace objednateli: 

- do 10 pracovních dnů po skončení recertifikačního auditu 

Vystavení certifikátu v případě úspěšného výsledku recertifikačního auditu, předání certifikátu a 

jeho registrace V příslušném národním akreditačním systému: 

vv 
- do 8 týdnů po skončení auditu na místě, pricemž vydání certifikátu je vázáno uhrazením 

faktury za recertifikační audit a registrační poplatek 

vv 
Dohledový audit č. 1 objednatele na místě za účelem overení udržování a funkčnosti 

implementovaného systému managementu: 

- do 14 měsíců od posledního možného termínu pro uskutečnění recertifikačního auditu 

Předání souhmné písemné závěrečné zprávy z prověrky dokumentace a Z dohledového auditu č. 1: 

- do 10 pracovních dnů po skončení dohledového auditu č. 1 

Dohledový audit č. 2 objednatele na místě za účelem ověření udržování a funkčnosti 

implementovaného systému managementu: 

- do 26 měsíců od posledního možného termínu pro uskutečnění recertifikačního auditu 

Předání souhrnné písemné Závěrečné zprávy Z prověrky dokumentace a Z dohledového auditu č.2: 

- do 10 pracovních dnů po skončení dohledového auditu č. 2 
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