
 
  

 1 

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.j.: 74-2017-14111 

 
 
uzavřená podle § 1746 odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a ustanovení § 6 a § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ“) 

 
(dále jen ,,smlouva“) 

 
 

S M L U V N Í  S T R A N Y  
 
1. Česká republika – Ministerstvo zemědělství 

se sídlem: Těšnov 65/17, Praha – Nové Město, PSČ 110 00 
IČO: 00020478 
Bankovní spojení: ČNB, centrální pobočka Praha 1 
 
zastoupená Ing. Josefem Taberym, ředitelem odboru Řídicí orgán PRV 
(dále jen „objednatel“)  

 
na straně jedné 

 
 

2. ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s. 
se sídlem: Podhradí 1022, Náměšť nad Oslavou, PSČ 675 71 
IČO: 70851131 
DIČ: CZ70851131 
Bankovní spojení: Komerční banka, Náměšť nad Oslavou 
 
 
Jednající / statutární orgán: Ing. Květuše Hejátková, předsedkyně správní rady, a 
Marie Černá, místopředsedkyně správní rady  
        
(dále jen „poskytovatel“) 
 

na straně druhé 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

1. Poskytovatel je spolkem zapsaným ve Spolkovém rejstříku pod spisovou značkou 
L 8076 vedenou u Krajského soudu v Brně. 

2. S obsahem této smlouvy vyslovila svůj souhlas správní rada poskytovatele na 
svém zasedání dne 7.2.2017 
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Článek II. 
Předmět a účel smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout služby 
specifikované v odstavci 2 a závazek objednatele zaplatit poskytovateli cenu za 
uskutečněné služby. 

2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout služby zajištění a organizace v rámci  
3 jednodenních seminářů zaměřených na problematiku agroturistiky (dále jen 
„semináře“ nebo ,,akce“), které se budou konat v prvním pololetí roku 2017. Dále 
dohromady jako ,,služby“. 

Konkrétně se jedná o následující aktivity: 

 Zajištění pronájmu v místě realizace semináře a zabezpečení místa exkurze 
(bližší specifikace vybraných míst v regionech je ve čl. III. odst. 1) úspěšně 
realizovaného projektu zaměřeného na agroturistiku (projekt byl podpořen 
z Programu rozvoje venkova 2007 – 2013, opatření III.1.3 a současně u něj 
nebyly shledány žádné administrativní pochybení). Pro průběh semináře bude 
zabezpečena nezbytná audiovizuální technika (dataprojektor, plátno atd.).  

 

 Poskytovatel zabezpečí pro každý seminář účastníky (z řad odborné i laické 
veřejnosti se zájmem o představovanou problematiku agroturistiky)  
a přednášející -  min. 30 účastníků z řad potenciálních zájemců o problematiku 
agroturistiky.   
Poskytovatel spolu se zkušenými lektory zabezpečí program v rozsahu min.  
6-8 hodin (dopolední blok - teorie, oběd, odpolední blok -  návštěva 
realizovaného projektu v rámci exkurze). Vzhledem k vysoce odbornému 
zaměření seminářů bude zařazen do lektorského sboru 1 zástupce ze Svazu 
venkovské turistiky a agroturistiky. 

 

 Teoretická část bude zaměřena na tato témata: 
a) Agroturistika v Českých podmínkách, nové trendy venkovské turistiky v ČR 

(certifikace a standardizace) 
b) EET - povinnosti 
c) Legislativa: Potravinové právo – prodej ze dvora, exkurze a hygiena; 

Občanské právo - odpovědnost za škody, úrazové pojištění; Zákoník práce 
- pracovně-právní vztahy; Zákon o místních poplatcích  

d) Moderní nástroje propagace a marketingu v oblasti agroturistiky 
e) Dotační příležitosti z Programu rozvoje venkova 2014-2020 
 
V rámci exkurze bude zajištěn vstup do místa realizovaného projektu  
a případně doprava účastníků akce do místa realizovaného projektu. 

 

 Poskytovatel zabezpečí občerstvení pro cca 30 osob v jednom semináři 
v předpokládaném složení pro každého účastníka: 2x coffeebreak (káva/čaj, 
0,5 litru nealko nápoj, koláček nebo chlebíček), 1x oběd (polévka, hlavní jídlo, 
nealkoholický nápoj). 
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 Organizační náklady poskytovatele budou zahrnovat náklady na zajištění přípravy 
programu a průběhu 3 seminářů spojených s exkurzí, náklady na zajištění  
a pozvání účastníků akce, zajištění prezenčních listin, zpracování závěrečných 
zpráv s fotodokumentací (včetně zajištění fotografií dle čl. IX odst. 9 smlouvy) 
z jednotlivých seminářů a vyhodnocení realizovaných akcí (dle evaluačních 
formulářů účastníků akce).  
Objednatelem odsouhlasená Závěrečná zpráva bude poskytnuta v tištěné formě 
(1x) a v elektronické formě na CD (1x) a bude vyhotovena za všechny 3 semináře 
dohromady. Struktura závěrečné zprávy bude vycházet z jednotlivých programů 
seminářů a průběh každého semináře bude popsán minimálně na 2 stranách 
formátu A4 (bez započítání fotografií). V textu bude stručně popsán i navštívený 
projekt, který byl podpořen z PRV 2007–2013 (včetně uvedení identifikačního 
čísla projektu a vyčíslení finančních prostředků, které byly z fondu EU 
proplaceny).  

3. Účelem připravovaných akcí je umožnit setkání aktérů rozvoje venkova v rámci 
aktivity podporované z prostředků Celostátní sítě pro venkov, umožnit diskuzi 
všech otázek spojených se zemědělskou dotační politikou a politikou rozvoje 
venkova včetně Společné zemědělské politiky a představit příklady dobré praxe 
využití dotačních možností z Programu rozvoje venkova. Zpětné vazby od 
účastníků akcí budou sloužit také Řídicímu orgánu PRV jako podklad pro 
zlepšování implementace PRV. Aktivita napomůže k vyšší informovanosti 
veřejnosti o problematice agroturistiky. 

4. Při organizaci seminářů bude ze strany poskytovatele zajištěno dodržování prvků 
povinné publicity Programu rozvoje venkova v souladu s aktuálně platnou 
Příručkou pro publicitu PRV 2014-2020 a s nařízením EU č. 808/2014. Ke stažení 
na http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-
2014/zakladni-informace/pravidla-pro-publicitu/. Poskytovatel je dále povinen se 
řídit pravidly a veškerými ostatními právními předpisy platnými pro Program 
rozvoje venkova na období 2014-2020 včetně příslušných právních předpisů 
Evropské unie (např. pravidla archivace). 

 
Článek III. 

Místo plnění, doba plnění 

1. Místem plnění jsou místa konání seminářů:  
A) Seminář i exkurze: Hanácký dvůr Polkovice, Polkovice 198, 751 44 Polkovice 

(okres Přerov) 
B) Seminář i exkurze: NORD OLŠOVKA, spol. s r.o., Březí 37, 335 01 Žinkovy-

Březí (okres Plzeň-jih) 
C) Seminář: ZERA, z.s., Náměšť nad Oslavou, centrum CETT, Podhradí 1022, 

675 71 Náměšť nad Oslavou (okres Třebíč) 
Exkurze: Vařejkův dvůr, Meziboří 9, 592 53 Strážek-Meziboří (okres Žďár nad 
Sázavou) 

2. Konkrétní termín konání jednotlivých seminářů (případně upřesnění konkrétního 
místa exkurze) musí poskytovatel oznámit písemně elektronickou formou 
objednateli nejpozději 1 měsíc před vlastním konáním jednotlivých akcí   
a objednatel mu toto oznámení elektronicky odsouhlasí. Třetí (poslední) akce 
musí být zrealizována nejpozději do 30. 6. 2017.  

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/zakladni-informace/pravidla-pro-publicitu/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/zakladni-informace/pravidla-pro-publicitu/
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3. Poskytovatel pracuje na svůj náklad a na své nebezpečí, poskytovatel je povinen 
upozornit na nevhodné pokyny nebo nevhodnost věcí mu předaných. Objednatel 
si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat přípravu seminářů. Na zjištěné 
nedostatky upozorní objednatel písemně poskytovatele a požádá o jejich 
odstranění. Takové žádosti je poskytovatel povinen ve lhůtě stanovené 
objednatelem vyhovět. 

 
Článek IV. 

Povinnosti objednatele a poskytovatele 

1. Objednatel se zavazuje: 

 Poskytnout nezbytné upřesňující informace pro vlastní přípravu 
vlastního programu seminářů. 

 Uveřejnit připravené pozvánky na svých webových stránkách. 

2. Poskytovatel se zavazuje: 

 Zajistit služby specifikované v čl. II. odst. 2. 

 Poskytnout objednateli součinnost při realizaci průběžné kontroly 
naplňování zakázky dle této smlouvy. 

 
Článek V. 

Cena 

1. Cena je stanovená dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů a činí 108.500,- Kč bez DPH, slovy stoosmtisícpětset korun 
českých. Celková cena činí 130.205,- Kč včetně DPH, slovy 
stotřicettisícdvěstěpět korun českých. 

2. Dohodnutá cena je cenou přepokládanou, skutečné náklady budou vypočítány 
dle skutečného počtu účastníků (možná změna ve výši nákladů v položce 
„náklady na občerstvení“).  

 
Předpokládané ceny za výše stanovený rozsah služeb (za všechny 3 akce): 

Položka 
Cena bez DPH 
(Kč) 

Cena vč. 
DPH (Kč) 

Zajištění pronájmu v místě realizace 
semináře, zajištění audiovizuální techniky 

9.000,-  10.890,- 

Náklady na přípravu programu, na zajištění 
vystoupení odborných lektorů a zabezpečení 
nákladů spojených s návštěvou místa 
exkurze (úspěšně realizovaný projekt 
v oblasti agroturistiky z PRV 2007-2013) 

54.500,- 65.945,- 

Náklady na občerstvení v rámci 3 seminářů 
(pro minimálně 30 osob v rámci 1 semináře). 
Plánovaný náklad na občerstvení 1 účastníka 
je 200,- Kč bez DPH (230,- Kč vč. 15% DPH) 

18.000,-  20.700,- 

Organizační náklady 27.000,- 32.670,- 

Celkem 108.500,-  130.205,- 
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3. Poskytnuté služby budou uhrazeny na základě odsouhlasené faktury, a to po 

realizaci všech seminářů s tím, že budou zaplaceny skutečně poskytnuté služby 
(faktura bude vystavena na základě skutečně vynaložených nákladů). Náklady na 
občerstvení budou vyúčtovány dle skutečného počtu účastníků (tzn., že se 
celková cena za dodané služby může změnit). Částky jednotlivých nákladových 
položek se mohou v rámci celkových nákladů změnit.  Rozsah skutečně 
poskytnutých služeb, včetně ceny za ně, bude obsažen v Protokolu 
o poskytnutých službách, který bude nedílnou součástí faktury. 

 
 

Článek VI. 
Platební podmínky a fakturace 

1. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedený předmět smlouvy od 
poskytovatele převzít a zaplatit sjednanou cenu za podmínek uvedených v této 
smlouvě. 

2. Objednatel je povinen zaplatit poskytovateli cenu uvedenou v čl. V. po řádném 
a včasném poskytnutí služeb, a to ve lhůtě 30 dnů po obdržení vyúčtování ceny 
formou faktury doručené na adresu objednatele. Poskytovatel není oprávněn 
vystavit fakturu dříve, než odevzdá objednateli Závěrečnou zprávu dle čl. II odst. 
2 a Prohlášení autora–zaměstnance (popř. autorů–zaměstnanců) ohledně 
Fotodokumentace dle čl. IX odst. 9.1. 

3. Faktura bude hrazena z finančních prostředků podopatření 20.2 „Podpora pro 
zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov“. Přílohu faktury bude jako její 
nedílnou součást dále tvořit oběma smluvními stranami odsouhlasený Protokol  
o poskytnutých službách, který bude obsahovat vyúčtování v členění dle čl. V. 
odst. 2. včetně prohlášení o řádném a objednatelem odsouhlaseném poskytnutí 
služeb a o ceně za tyto služby. 

4. Faktura poskytovatele musí obsahovat náležitosti účetního dokladu stanovené  
v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a informace povinně uváděné na obchodních listinách dle § 435 
občanského zákoníku. 

5. Nebude-li účetní doklad obsahovat stanovené náležitosti včetně příloh 
stanovených touto smlouvou, 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 vystavené faktury. 

6. Objednatel neposkytne poskytovateli zálohy. 

7. Platba se považuje za splněnou dnem odepsání z účtu objednatele. 
 
 

Článek VII. 
Odpovědnost za vady a pojištění 

1. V případě, že služby uvedené v článku II. odst. 2 vykazují vady, objednatel bez 
zbytečného odkladu reklamuje a v reklamaci uvede, jak se zjištěné vady projevují, 
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odstranění vad provede poskytovatel okamžitě po obdržení reklamace na svůj 
náklad a na své nebezpečí.  

2. Poskytovatel se za tímto účelem zavazuje zajistit na každém semináři přítomnost 
osoby zodpovědné a schopné zajistit odstranění vad přímo při konání každé 
jednotlivé akce.  

3. Má se za to, že poskytovatel je po celou dobu účinnosti této smlouvy pojištěn, a to 
na částku, která by uhradila veškerá případná plnění v plné výši vůči objednateli 
či třetím osobám, spojené s touto smlouvou s minimální výší plnění 1.000.000 Kč. 

 
 

Článek VIII. 
Sankční ustanovení, náhrada škody 

1. 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.  

2. V případě porušení smluvních povinností ze strany poskytovatele zejména dle 
čl. II. odst. 2, čl. III. odst. 1 a 2, čl. VII.  odst. 3, přísluší objednateli smluvní pokuta 
ve výši 5 % z ceny plnění včetně DPH uvedené v čl. V. odst. 1, a to za každé 
jednotlivé porušení. 

3. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody 
v plné výši, pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti poskytovatele 
vznikne, ani právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, ani povinnost 
poskytovatele ke splnění povinnosti zajištěné smluvní pokutou, ledaže by 
objednatel výslovně prohlásil, že na plnění povinnosti netrvá. 

4. Za každé jednotlivé porušení povinnosti dle čl. X. odst. 7 a 9 je poskytovatel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny plnění včetně DPH 
uvedené v čl. V. odst. 1. 

5. Pokud dojde ze strany poskytovatele k porušení čl. II. odst. 4, zejm. k porušení 
pravidel pro povinnou publicitu, zavazuje se poskytovatel zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny plnění včetně DPH uvedené v čl. V. odst.  
1 za každé jednotlivé porušení.  

6. Pokud dojde ze strany poskytovatele ke zpožděnému plnění tak, že nebude 
možno realizovat předmět či účel smlouvy, je poskytovatel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla (včetně DPH) dle  
čl. V. odst. 1. 

7. Neodstraní-li poskytovatel zjištěné nedostatky dle čl. III. odst. 3 ve stanovené 
lhůtě, je poskytovatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši  
1.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 

8. V případě, že poskytovatel nepředá objednateli prohlášení autora-zaměstnance 
(popř. prohlášení autorů-zaměstnanců) ohledně Fotodokumentace ve lhůtě dle  
čl. IX. odst. 9.1, je poskytovatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

9. Podpisem této smlouvy bere poskytovatel na vědomí, že objednatel je 
organizační složkou státu a v případě nedostatku finančních prostředků může 
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dojít k úhradě daňových dokladů (faktur) až v návaznosti na přidělení potřebných 
finančních prostředků ze státního rozpočtu. Tato případná zaviněná časová 
prodleva nemůže být pro účely plnění práv a povinností z této smlouvy 
vyplývajících považována za zaviněné prodlení na straně objednatele v rámci 
platebních podmínek a nelze proto z tohoto důvodu uplatňovat vůči objednateli 
žádné sankce. 

10. Poskytovatel smlouvy souhlasí, aby objednatel každou smluvní pokutu nebo 
náhradu škody, na níž mu vznikne nárok, započetl vůči platbě (faktuře) ve smyslu 
ustanovení čl. VI. Pokud by poskytovatel nestačil smluvní pokutu krýt dle čl. VI., 
zavazuje se k doplacení dlužné částky, a to do 30 kalendářních dnů ode dne 
převzetí písemné výzvy objednatele.  

 
 

Článek IX. 
Licenční ujednání 

1. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 
majetková práva autorů k předmětu plnění díla a že má souhlas autorů k uzavření 
následujících licenčních ujednání, toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, 
která by vytvořením plnění díla teprve vznikla.  

2. Poskytovatel poskytuje objednateli (nabyvateli licence) oprávnění ke všem 
v úvahu přicházejícím způsobům užití díla a bez jakéhokoliv omezení, a to 
zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

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

4. Poskytovatel díla poskytuje licenci objednateli (nabyvateli licence) jako výhradní, 
kdy se zavazuje neposkytnout licenci třetí osobě a plnění díla sám neužít.  

5. Objednatel (nabyvatel licence) je oprávněn práva tvořící součást licence zcela 
nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel (nabyvatel licence) je oprávněn upravit či jinak měnit plnění díla, jeho 
název nebo označení autorů, stejně jako spojit plnění díla s jiným dílem nebo 
zařadit plnění díla do díla souborného, a to přímo nebo prostřednictvím třetích 
osob. 

7. Objednatel (nabyvatel licence) není povinen licenci využít. 

8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vylučují § 2364, § 2370 a § 2378 
občanského zákoníku. 

9. Poskytovatel výslovně prohlašuje, že fotodokumentace výslovně předjímaná  
v čl. II. odst. 2 smlouvy (dále jen „Fotodokumentace“) bude vytvořena autorem-
zaměstnancem poskytovatele coby zaměstnanecké dílo, a dále poskytovatel 
prohlašuje, že bude oprávněn vykonávat majetková práva autora-zaměstnance  
k Fotodokumentaci a bude oprávněn poskytnout objednateli příslušná oprávnění 
v rozsahu dle této smlouvy. Současně poskytovatel zajistí, aby zachycením  
a následným šířením Fotodokumentace nedošlo k zásahu do soukromí  
a oprávněných zájmů třetích osob a nebyla porušena zákonná úprava ochrany 
podoby a soukromí, zejm. ustanovení § 84 a násl. občanského zákoníku.  
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9.1. Poskytovatel výslovně prohlašuje, že má či že nejpozději v okamžiku 
vytvoření Fotodokumentace bude mít výslovný potvrzující souhlas svého 
zaměstnance či zaměstnanců k uzavření následujících licenčních ujednání. 
Vzorové prohlášení autora–zaměstnance poskytovatele ohledně 
Fotodokumentace tvoří Přílohu č. 1 smlouvy (Prohlášení autora-zaměstnance 
ohledně Fotodokumentace). Prohlášení všech autorů-zaměstnanců 
poskytovatele ohledně Fotodokumentace budou podepsána autory a předána 
v originálu poskytovatelem objednateli nejpozději spolu s příslušnou 
Závěrečnou zprávou. 

9.2. Poskytovatel tímto poskytuje objednateli výhradní oprávnění ke všem v úvahu 
přicházejícím způsobům výkonu majetkových práv autora k Fotodokumentaci, 
i souvisejícím plněním coby jejich součástí, bez jakéhokoliv omezení,  
a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití (dále 
v tomto odst. 9 jen „Licence k Fotodokumentaci“). 

9.3. Licence k Fotodokumentaci se týká všech způsobů a účelů užití 
Fotodokumentace, přičemž poskytovatel výslovně souhlasí, aby objednatel  
v případě svého zájmu opakovaně užíval či zpřístupňoval Fotodokumentaci  
v tištěné i elektronické verzi, a to bez jakéhokoliv časového, množstevního  
či územního omezení. 

9.4. Objednatel může Licenci k Fotodokumentaci bez dalšího poskytnout  
či postoupit, celkově i částečně, třetím osobám a poskytovatel s tím výslovně 
souhlasí. Poskytovatel výslovně potvrzuje, že Licence k Fotodokumentaci  
je výhradní a prohlašuje, že si je vědom a souhlasí, že se zdrží výkonu práva, 
ke kterému Licenci k Fotodokumentaci udělil, a že Licenci k Fotodokumentaci 
neposkytne třetím osobám, ledaže k tomu objednatel udělí předchozí 
písemný souhlas nebo se tak smluvní strany písemně dohodnou. 

9.5. Poskytovatel v rámci Licence k Fotodokumentaci výslovně uděluje objednateli 
a subjektům určeným objednatelem souhlas upravit či jinak měnit 
Fotodokumentaci, jejich název nebo označení autorů, stejně jako spojit  
je s jiným dílem nebo je zařadit do díla souborného anebo na jejich základě  
či s jejich využitím vytvořit dílo nové, a to přímo nebo prostřednictvím třetích 
osob. 

9.6. Poskytovatel poskytuje objednateli Licenci k Fotodokumentaci objednateli 
bezúplatně. 

9.7. Licence k Fotodokumentaci je platná a účinná i po ukončení platnosti  
a účinnosti této smlouvy a je časově omezena jen kogentními ustanovenými 
právních předpisů. 

9.8. Poskytovatel prohlašuje, že s autory-zaměstnanci již vypořádal případnou 
přiměřenou odměnu a žádná třetí osoba není oprávněna k jakémukoliv  
v úvahu přicházejícímu výkonu majetkových práv k Fotodokumentaci a že 
případné nároky těchto třetích osob v souvislosti s výkonem majetkových 
práv k Fotodokumentaci objednatelem, včetně s tím souvisejících 
odpovědnostních vztahů, jsou výlučně věcí poskytovatele. 
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9.9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vylučují § 2364, § 2370 a § 2378 
občanského zákoníku. 

9.10. Smluvní strany se dohodly, že je ponecháno na vůli objednatele, zdali 
Licenci k Fotodokumentaci využije či nikoliv. 

9.11. Poskytovatel potvrzuje, že souhlasí s případným poskytnutím 
podlicence objednatelem, aniž by objednatel potřeboval souhlas 
poskytovatele. 

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

11. Bude-li v souvislosti s plněním předmětu smlouvy poskytovatelem 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 
poskytovatel či subdodavatel, je poskytovatel povinen zajistit převod veškerých 
práv k databázi, včetně zvláštních práv pořizovatele databáze dle § 88 a násl. 
autorského zákona na objednatele. 

 
 

Článek X. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu smlouvy druhou 
ze smluvních stran. Její platnost a účinnost končí bezvadným poskytnutím služeb 
a následným zaplacením faktury. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhé ze smluvních 
stran a je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech každý s platností originálu, z nichž 
objednatel obdrží tři vyhotovení a poskytovatel obdrží jedno vyhotovení. 

3. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze dohodou smluvních stran, která musí 
mít písemnou formu a musí být podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

4. 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 zákona), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se 
objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, 
popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti. 

5. Poskytovatel se zavazuje provést požadované službu podle této smlouvy včas  
a řádně a zodpovídá za jeho kvalitní a odborné provedení.  

6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, rozumějí mu  
a souhlasí s ním, a dále že potvrzují, že smlouva je uzavřena bez jakýchkoli 
podmínek znevýhodňujících jednu ze stran. 
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7. Poskytovatel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele 
v souvislosti s plněním smlouvy. 

8. Obě smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právním úkonům,  
že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle, pokládají ji za určitou  
a srozumitelnou a na znamení souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.  

9. Poskytovatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (zákon o finanční kontrole), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů. 

10. Poskytovatel se zavazuje při poskytování služby postupovat s veškerou odbornou 
péčí a dodržovat všechny právní předpisy vztahující se k poskytované službě, 
tj. zejména zajistit takové prostory, které splňují veškeré nároky na pořádání 
obdobných akcí vyplývající ze stavebních, požárních, hygienických a dalších 
předpisů a norem. V případě jejich porušení vzniká objednateli nárok na náhradu 
škody způsobené porušením těchto povinností. Objednatel si vyhrazuje právo 
kontroly poskytovatele, co se týče přípravy seminářů.  

11. V případě, že objednatel shledá, že semináře uvedené v čl. II. odst. 2 nejsou 
řádně připraveny, tzn., že nejsou splněny podmínky dle čl. II., či by nebylo konání 
seminářů zajištěno vůbec, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že poskytovatel je 
v úpadku, nebo poskytovatel sám podá dlužnický návrh na zahájení 
insolvenčního řízení, nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 182/2006 
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů), nebo poskytovatel vstoupí do likvidace. 

12. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z jakéhokoliv z výše 
(v odst. 11) uvedených důvodu nebo dojde-li k odstoupení objednatele od 
smlouvy dle zákona, je to vždy bez jakýchkoliv sankcí vůči objednateli. Účinky 
odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení  
o odstoupení druhé smluvní straně. 

13. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu bez jakýchkoliv sankcí vůči jeho osobě 
vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet 
dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

14. Poskytovatel je oprávněn při zajištění seminářů použít spolupracující osoby (třetí 
osoby). V tomto případě však odpovídá objednateli ve stejném rozsahu jako by 
služby poskytoval on sám. 

15. Poskytovatel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby obraz 
smlouvy včetně jejích příloh a případných dodatků a metadata k této smlouvě byla 
uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Smluvní strany se 
dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění 
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správci registru smluv objednatel; tím není dotčeno právo poskytovatele k jejich 
odeslání. 

16. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Prohlášení autora-zaměstnance 
ohledně Fotodokumentace. 

 

 

 
 
V  Praze   dne      V                 dne  
 
 
 
 
     ................................…..                                    ......................................... 
            za objednatele                                                    za poskytovatele 
 

Česká republika - Ministerstvo   ZERA - Zemědělská a ekologická 
zemědělství      regionální agentura, z.s. 

            Ing. Josef Tabery             Ing. Květuše Hejátková          
 ředitel odboru Řídící orgán PRV                   předsedkyně správní rady 
 

 

 

       …………………………………….. 

       ZERA – Zemědělská a ekologická 

        regionální agentura, z.s. 

         Marie Černá 

                 místopředsedkyně správní rady 
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Příloha č. 1  

Prohlášení autora - zaměstnance ohledně Fotodokumentace 

 

Já, níže podepsaný: doplnit osobu, která pořídila Fotodokumentaci………………………, 

nar. ………………., bytem…………………………………………., 

zaměstnanec zaměstnavatele  …………………doplnit údaje o poskytovateli (dále jen 

„Zaměstnavatel“) od  …………… 20…. 

(dále jen „Autor“) 

 

tímto ve smyslu z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), zejména ust. § 

2358 a násl. a § 2950 NOZ, a z.č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „AZ“), zejména ust. § 9 a násl. a 

§ 58 AZ, 

 

prohlašuji, že  

 jsem vytvořil samostatně/společně s ……….….buď škrtnout „společně s“ anebo do 

teček dopsat druhého autora v období od …… 20…. do ………20….  ke splnění 

svých povinností vyplývajících z pracovněprávního, služebního či obdobného vztahu 

k Zaměstnavateli zaměstnanecké dílo mnou coby Autorem pracovně označené 

„Fotodokumentace  - agroturistika“, v počtu …….. ks (dále jen „Zaměstnanecké dílo“); 

 můj Zaměstnavatel vykonává svým jménem a na svůj účet veškerá majetková práva 

k Zaměstnaneckému dílu po celou dobu jejich platnosti, tj. bez územního, věcného, 

množstevního, typového či jiného omezení; 

 můj Zaměstnavatel má mé svolení právo výkonu mých majetkových práv k 

Zaměstnaneckému dílu postoupit zcela či částečně bez dalšího třetí osobě a pobírat 

či nechat třetí osobu pobírat užity z výkonu těchto práv; 

 můj Zaměstnavatel má právo poskytnout oprávnění k výkonu práva duševního 

vlastnictví, tj. výhradní i nevýhradní licenci, k Zaměstnaneckému dílu třetím osobám, 

přičemž já oprávnění k výkonu tohoto práva nemám a ani je nemohu poskytnout a 

potvrzuji, že se zdržím jakéhokoliv výkonu práva užít Zaměstnanecké dílo či jiné 

dispozice či užívání Zaměstnaneckého díla, zejména nebudu je sám užívat a 

neudělím k němu licenci; 

 jsem si nesjednal jiný režim a tudíž že Zaměstnavatel má ohledně Zaměstnaneckého 

díla svolení k dokončení, zveřejnění, úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s 

jiným dílem, zařazení do díla souborného, vytvoření jiného dílo na jeho základě, jakož 

i k tomu, aby Zaměstnanecké dílo uváděl na veřejnosti pod svým jménem; 

 je zcela na vůli Zaměstnavatele, zda zveřejní či nezveřejní Zaměstnanecké dílo a zda 

je bude či nebude užívat, přičemž nezveřejnění Zaměstnaneckého díla či jeho 
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neužívání nelze považovat za nevykonávání či nedostatečné vykonávání 

majetkových práv k Zaměstnaneckému dílu a nezakládá mé právo, zejména coby 

Autora, požadovat od Zaměstnavatele licenci k Zaměstnaneckému dílu; 

 mé veškeré nároky vůči Zaměstnavateli ohledně Zaměstnaneckého díla byly zcela, 

řádně, včas a v plném rozsahu vypořádány a zejména, že nemám nárok na další 

přiměřenou či jinou odměnu v souvislosti se Zaměstnaneckým dílem; 

 jsem srozuměn se zájmem Ministerstva zemědělství vykonávat majetková práva 

autora k Zaměstnaneckému dílu, jako celku i souvisejícím plněním coby jejich 

součástí, bez jakéhokoliv omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo 

množstevní rozsah užití, a to ve smyslu poskytnutí výhradní licence, a plně s tímto 

souhlasím a nemám žádných výhrad, požadavků ani nároků v tomto ohledu či v této 

souvislosti. 

 

 

 

V                              dne  

 

…………………………………. 

 
 
 
 
 


