DOHODA O SPOLUPRÁCI V OBLASTI MONITORINGU EROZE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY

Strany dohody:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Zastoupen:

Ing. Martinem Vrbou, zástupcem ústřední ředitelky a ředitelem Sekce
řízení ústředí

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. František Pavlík, Ph.D.
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu:
3723001/0710 IČO:
01312774
DIČ: CZ01312774
(dále jen ,,SPÚ“)
a
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Sídlo:

Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 - Zbraslav

Zapsán: v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT
Zastoupen:

doc. Ing. Radimem Váchou, Ph.D., ředitelem ústavu

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Ivan Novotný
Bankovní spojení: KB Praha 5
Číslo účtu: 24635-051/0100
IČO: 00027049
DIČ: CZ00027049
(dále jen ,,VÚMOP“)

uzavírají tuto dohodu o spolupráci v oblasti monitoringu eroze zemědělské půdy podle
ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník") a § 12 zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ") (dále jen „dohoda"):
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ČI. I
Úvodní ustanovení

1. Státní pozemkový úřad (,,SPÚ“):
a.

Je organizační složkou státu, která vykonává svou působnost podle zákona
č. 503/2012 Sb. o SPÚ a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku
státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 229/1991 Sb.,
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb.,
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých
zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými
společnostmi), ve znění pozdějších předpisů.

b.

Podle zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech koordinuje v součinnosti s orgány územního plánování a s dalšími
orgány podle § 6 odst. 6 tohoto zákona tvorbu a ochranu životního prostředí
a krajiny.

c.

Podle zákona č. 503/2012 Sb. o SPÚ vytváří a spravuje rezervu státních
pozemků, která zahrnuje pozemky, s nimiž je SPÚ příslušný hospodařit
a která slouží k výkonu působnosti SPÚ a uskutečnění rozvojových programů
státu schválených vládou. SPÚ je dále příslušný hospodařit se stavbami
využívanými k vodohospodářským melioracím pozemků a souvisejícím
vodním dílům ve vlastnictví státu, které ke dni účinnosti tohoto zákona
spravoval Pozemkový fond ČR., pokud Pozemkový fond ČR ke dni
předcházejícímu nabytí účinnosti tohoto zákona stavby k vodohospodářským
melioracím pozemků a související vodní díla ve vlastnictví státu nespravoval,
je SPÚ příslušný hospodařit s těmito stavbami dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.

d.

Je podřízen Ministerstvu zemědělství. Ve smyslu příkazu č. 15/2012 ministra
zemědělství pro Monitoring eroze zemědělské půdy byl SPÚ pověřen
mimo rekognoskaci terénu v místě erozní události a vložení informace
o události na webový portál každoročním předložením „Závěrečné zprávy
monitoringu eroze zemědělské půdy“, ve které budou analyzovány příčiny
vzniku monitorovaných událostí a navrženy efektivní preventivní opatření
na zmírnění nebo odstranění negativních důsledků těchto událostí. K plnění
vyplývajícího odborného úkolu se nabízí spolupráce právě s VÚMOP,
jež portál Monitoring eroze zemědělské půdy provozuje, disponuje
dlouhodobě budovaným
technickým
zázemím,
včetně
akreditované
laboratoře, nadstandardně
vybaveným
pracovištěm
GIS
a
týmem
specializovaných zkušených pracovníků, kteří uskutečňují metodickoporadenskou a odborně technickou činnost pro SPÚ a ostatní orgány
Ministerstva zemědělství.
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2. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. („VÚMOP"):
a.

Je veřejnou výzkumnou institucí podle zákona č. 341/2005 Sb. v platném
znění. Byl zřízen Ministerstvem zemědělství dnem 23. června 2006 vydáním
zřizovací listiny. Ústav vznikl k 1. lednu 2007, kdy byl zapsán do rejstříku
veřejných výzkumných institucí, vedeném Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy. Zřizovací listinou byla ústavu dána odpovědnost za rozvoj
poznání a přenos poznatků vědních oborů komplexních meliorací, pedologie,
tvorby a využití krajiny a informatiky k těmto oborům se vztahující.

b.

Odpovídá za rozvoj poznání a přenos poznatků vědních oborů ochrany půdy,
komplexních meliorací, pedologie, tvorby a využití krajiny a informatiky k těmto
oborům se vztahující. Provádí rozbory půdy a vody, provozuje
geoportál SOWAC-GIS, tvoří mapy, poskytuje data.

c.

Provozuje portál Monitoring eroze zemědělské půdy, disponuje dlouhodobě
budovaným technickým zázemím, včetně akreditované laboratoře,
nadstandardně vybaveným pracovištěm GIS a týmem specializovaných
zkušených pracovníků, kteří uskutečňují metodicko-poradenskou a odborně
technickou činnost pro SPÚ a ostatní orgány Ministerstva zemědělství.

ČI. II
Předmět dohody a rozdělení horizontální spolupráce

1. Předmětem dohody je horizontální spolupráce za účelem zajištění provozu nástroje
Monitoring eroze zemědělské půdy. Prostřednictvím činností pracovníků SPÚ
a Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (VÚMOP) jsou zajišťovány
informace a relevantní podklady o rozsahu problému s erozí zemědělské půdy,
příčinách tohoto stavu, správnosti zacílení stávajících politik v oblasti boje proti erozi
a účinnosti, resp. neúčinnosti některých protierozních opatření. V rámci tohoto
nástroje tedy dochází k hlášení, evidenci a vyhodnocování erozních událostí
včetně navrhování vhodných opatření pro zmírnění jejich negativních účinků
jak na úrovni jednotlivých událostí, tak na národní úrovni. Následně jsou takto
získané podklady prezentovány formou webového portálu (https://me.vumop.cz)
a dále využívány při návrzích účinných protierozních opatření v procesu
pozemkových úprav či jako informativní zpětná vazba při nastavování nových politik
a optimalizaci nových opatření v této oblasti.
2. SPÚ bude v rámci spolupráce zajišťovat následující činnosti:
a.

příjem hlášení o erozních událostech;

b.

terénní rekognoskace
fotodokumentace;

c.

záznam erozních událostí do databáze webového portálu;

d.

sběr základních popisných informací o monitorovaných událostech;

e.

koordinace činnosti s dalšími účastníky procesu monitoringu.

na

místech
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erozních

událostí

včetně

pořízení

3. VÚMOP bude v rámci spolupráce zajišťovat následující činnosti:
a. týdenní souhrnný přehled nahlášených erozních událostí pro SPÚ, týdenní
hlášení s výběrem událostí pro kontrolní činnost SZIF;
b. zpracování výroční a závěrečné zprávy obsahující rozbor charakteristik
monitorovaných událostí, okolností jejich vzniku, vyhodnocení jejich příčin;
c. technická podpora;
d. podpora a odborná konzultace při naplňování metodiky opakované eroze
a další související činnosti;
e. zajištění dostupnosti prostředí pro zadávání údajů;
f.

zajištění pravidelné aktualizace a poskytnutí SPÚ nevýhradní licence
na datové zdroje VÚMOP;

g. zpracování podrobných analýz vybraných erozních událostí na základě
písemné Ad hoc objednávky SPÚ;
h. spolupráce na vyhodnocování monitorovaných událostí;
i.

správa a vedení webového portálu;

j.

evidence monitorovaných událostí;

k. doplňování nezbytných informací o zaznamenaných událostech;
l. vyhodnocení příčin vzniku a statistické vyhodnocování informací o evidovaných
událostech a navržených opatřeních;
m. navrhování vhodných opatření pro zmírnění negativních účinků eroze půdy
na úrovni jednotlivých erozních událostí i na národní úrovni;
n. pravidelná školení pracovníků SPÚ.

Čl. Ill
Účel a důvody pro uzavření dohody

1. Tato dohoda zakládá a vymezuje spolupráci mezi SPÚ a VÚMOP za účelem
dosahování jejich společných cílů směřujících k zajišťování veřejných potřeb
a naplňuje tak smysl horizontální spolupráce dle § 12 ZZVZ.
2. SPÚ a VÚMOP budou na základě uzavřené dohody spolupracovat při:
a. monitoringu eroze zemědělské půdy;
b. rozvoji a dalším využití možnosti monitoringu eroze zemědělské půdy;
c. prezentaci monitoringu eroze zemědělské půdy a jeho výsledků;
d. vyhodnocování monitorovaných erozních událostí.
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3. Spolupráce SPÚ a VÚMOP se řídí pouze ohledy souvisejícími s veřejným zájmem:
a. portál je veřejný, prohlížení dat je na webovém portálu přístupné běžnému
uživateli
b. portál slouží veřejnému zájmu, a sice jedná se o jeden z nástrojů v boji
proti erozi půdy
4. Každý z veřejných zadavatelů vykonává na trhu méně než 20 % svých činností,
kterých se spolupráce týká.
a. SPÚ nevykonává v podnikatelské činnosti na volném trhu v oblastech,
kterých se tato spolupráce týká, žádné aktivity, tj. 0 %.
b. VÚMOP vykonává v podnikatelské činnosti na volném trhu v oblastech,
kterých se tato spolupráce týká, další aktivity v rozsahu průměrně 9 % ročně.
Jedná se o průměrný podíl výnosů jiné činnosti vůči celkovým výnosům
VÚMOP za poslední tři účetní období (2015, 2016, 2017). Jiná činnost,
kterou VÚMOP vykonává, je činností hospodářskou, prováděnou za účelem
dosažení zisku v oblasti podnikání výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (blíže zřizovací listina VÚMOP
dostupná na http://www.vumop.cz/sites/default/files/zl_2016.pdf).
5. Oblast spolupráce je jednou z činností, kterými státní správa realizuje ochranu půdy,
a jejímž prostřednictvím je poskytována zpětná vazba státní politice v této oblasti.
Potřebu realizace dané činnosti vymezuje:
a. příkaz č. 15/2012 ministra zemědělství pro Monitoring eroze zemědělské půdy;
b. zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu;
c. zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech;
d. Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky (Usnesení
vlády č. 528 ze dne 24. července 2017, o Koncepci ochrany před následky
sucha pro území české republiky, Usnesení vlády č. 620 ze dne 29. července
2015, k přípravě realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha
a nedostatku vody);
e. Národní akční plán adaptace na změnu klimatu;
f. Státní politika životního prostředí (2012-2020);
g. Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR;
h. Tematická strategie pro ochranu půdy;
i.

Operační program Životní prostředí (2014-2020);

j.

Strategie resortu Ministerstva zemědělství s výhledem do roku 2030, schválená
vládou dne 2. 5. 2016.
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ČI. IV
Přínosy horizontální spolupráce

1. Přínosy horizontální spolupráce pro SPÚ:
a. odborné plnění příkazu č. 15/2012 ministra zemědělství pro monitoring eroze
zemědělské půdy;
b. využití výsledků monitoringu v procesu pozemkových úprav. Jednak
pro priorizaci výběru zahajovaných pozemkových úprav, ale také
k efektivnímu návrhu ochranných opatření a jejích případné realizace;
c. plnění úkolů vyplývajících z Národního akčního plánu adaptace na změnu
klimatu (úkol č. 5_1.9) či vycházející z Koncepce ochrany před následky
sucha pro území České republiky – schváleno usnesením vlády č. 528
(kapitola 4.3);
d. využití při správě majetku státu, zohlednění při řešení nájemních/pachtovních
smluv.
2. Přínosy horizontální spolupráce pro VÚMOP:
a. zisk potřebných dat a informací pro výzkum a vývoj ochrany půdy před erozí
a definici dalšího směřování výzkumu;
b. ověření teorie a modelových metod hodnocení erozní ohroženosti v praxi;
c. zisk know-how a zkušeností pro plnění dalších zakázek v této oblasti
(např. pro MZe).

ČI. V
Závazky stran dohody

1. VÚMOP se při zajišťování činností vyčtených v ČI. II zavazuje:
a. postupovat s odbornou péčí s přihlédnutím k nejnovějším poznatkům v oboru;
b. po ukončení spolupráce na základě této dohody vrátit SPÚ veškeré
dokumenty, nosiče dat a jiné věci, které od SPÚ obdržel, pokud nebyly určeny
ke spotřebování;
c. nepoškozovat zájmy SPÚ a jednat tak, aby byla činností VÚMOP co nejméně
narušena běžná činnost SPÚ;
d. v případě nutnosti součinnosti sdělit SPÚ požadavek na tuto součinnost
nejpozději 3 pracovní dny před poskytnutím této součinnosti;
e. zajistit si podklady potřebné pro zajištění činností předmětu dohody vlastními
prostředky, včetně využití podkladů vedených v datovém skladu Komplexního
průzkumu půd a dalších zdrojů VÚMOP;

6

f. připravit podklady v předem dohodnutém rozsahu pro jednání v rámci
kontrolního dne (min. 4 kontrolní dny v průběhu provádění předmětu dohody);
g. po skončení účinnosti této dohody zajistit bezplatný přístup SPÚ k webovému
portálu ve stavu ke dni skončení účinnosti této dohody minimálně po dobu
5 let;
h. předat SPÚ veškerá data obsažena v databázi Monitoringu eroze zemědělské
půdy za celou dobu jeho provozu ve formátu provozované databáze
včetně datové vrstvy s půdními bloky/díly půdních bloků, na kterých proběhly
erozní události, a také fotodokumentaci s jasnou vazbou na konkrétní erozní
událost na písemnou žádost SPÚ nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti.
Uvedená data je VÚMOP povinen předat SPÚ i bez písemné žádosti
nejpozději při podpisu protokolu o předání a převzetí zajišťovaných činností;
i.

postupovat v souladu s dohodou a se všemi aktuálně platnými právními
předpisy;

j.

nést až do okamžiku předání předmětu dohody nebezpečí škody
na zhotoveném předmětu dohody jako výsledku zajišťovaných činností;

k. uhradit škody vzniklé přímým výkonem terénní činnosti při zpracování
předmětu dohody vlastníkům či oprávněným uživatelům dotčených pozemků.
2. SPÚ je povinen:
a. poskytnout VÚMOP součinnost nezbytnou pro řádné zajišťovaní činností
podle ČI. II této dohody;
b. poskytnout VÚMOP nezbytné dokumenty a informace;
c. informovat VÚMOP o záměru provést kontrolní den minimálně 3 pracovní dny
před jeho konáním. SPÚ je oprávněn kdykoliv za trvání této dohody
zkontrolovat plnění zajišťovaných činností, VÚMOP se zavazuje mu takovou
průběžnou kontrolu výsledků spolupráce umožnit.

Čl. VI
Způsob poskytování a převzetí výsledků zajišťovaných činností

1. VÚMOP se zavazuje
a. předávat část výsledků zajišťovaných činností dle článku II, odstavce 3,
pododstavec a. vždy první pracovní den v týdnu, a to týdně od uzavření
této dohody do 31. 12. roku, ve kterém bylo učiněno odstoupení od dohody,
na emailové adresy stanovené SPÚ;
b. předat jednou ročně část předmětu dohody dle článku II, odstavce 3,
pododstavec b. v první verzi SPÚ k zapracování připomínek vždy nejpozději
do 15. 11. aktuálního roku;
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c. předat jednou ročně část předmětu dohody dle článku II, odstavce 3,
pododstavce g. v první verzi SPÚ k zapracování připomínek vždy nejpozději
do 2 měsíců od doručení písemné objednávky;
d. předávat jednou ročně část předmětu dohody dle čl. II. odst. 3 pododstavec c.,
d., e., f. formou výkazu, který předloží SPÚ vždy nejpozději do 25. 11.
aktuálního roku. V předloženém výkazu budou uvedeny činnosti,
které VÚMOP vykonal dle čl. II. odst. 3 pododstavce c., d., e., f.
2. SPÚ je oprávněn předložit VÚMOP své připomínky ve lhůtě 3 pracovních dnů
od doručení části předmětu dohody dle článku II, odstavce 3, pododstavce c., d., e.,
f., m. resp. ve lhůtě 7 pracovních dnů od doručení části předmětu dohody dle článku
II, odstavce 3, písmene b. a g. Pokud SPÚ připomínky nepředloží, má se za to,
že tuto část předmětu dohody akceptuje. Ustanovení o záruce tím není dotčeno.
3. VÚMOP upraví, na základě případných připomínek SPÚ, část předmětu dohody
dle článku II, odstavce 3, pododstavce c., d., e., f., m. ve lhůtě 3 pracovní dnů,
resp. ve lhůtě 7 pracovních dnů od doručení části předmětu dohody dle článku II,
odstavce 3, písmene b. a g. od doručení připomínek. VÚMOP takto upravený
předmět dohody, nebo jeho část předá SPÚ v písemné i elektronické podobě. SPÚ je
oprávněn postupovat dle předchozího odstavce obdobně.
4. Písemnou objednávku části zajišťovaných činností dle článku II, odstavce 3,
pododstavce g. (Ad hoc objednávka) je SPÚ oprávněn učinit kdykoliv v průběhu roku,
nejpozději však vždy do 15. 9. aktuálního roku.
4.1. V Ad hoc objednávce budou uvedeny následující náležitosti:
d. vymezení konkrétní lokality na základě monitorovaných erozních událostí;
e. cena za objednávku po předchozím odsouhlasení SPÚ;
f. termín odevzdání (nejdéle však 2 měsíce od doručení písemné objednávky;
g. podpis oprávněné osoby za SPÚ (kontaktní osoba ve věcech technických).
4.2. V případě, že objednávka neobsahuje všechny povinné náležitosti uvedené v odst.
4.1. této dohody, je VÚMOP oprávněn Objednávku odmítnout, je však
povinen o tom SPÚ písemně informovat včetně označení částí Objednávky,
které jsou v rozporu s odst. 4.1. této dohody, a to nejpozději třetí pracovní den
po doručení Objednávky. V případě, že Objednávka nebude v uvedené lhůtě
VÚMOP písemně potvrzena nebo k Objednávce VÚMOP nevznese písemné
připomínky specifikující její rozpor s touto dohodou, je Objednávka považována
za přijatou a závaznou.
4.3. SPÚ není povinen vystavit, byť jen jedinou Objednávku dle odst. 4.1. této
dohody. SPÚ dále není povinen vyčerpat celý rozsah Ad hoc objednávek
dle této dohody.
4.4. V případě, že bude dosažena celková hodnota vymezená pro Ad hoc objednávky
dle Přílohy č. 1 této dohody v bodě g., nelze již další Ad hoc objednávku učinit.
5. V případě, kdy předaná část předmětu dohody dle článku I, odstavce 5, za aktuální
rok splňuje požadavky této dohody a byly do této části předmětu dohody
zapracovány případné připomínky SPÚ, je tímto tato část předmětu dohody
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akceptována a o akceptaci této části předmětu dohody bude vyhotoven protokol
o převzetí a předání části výsledků zajišťovaných činností potvrzující, že tato část
odpovídá zadání této dohody a případným připomínkám, jež bude následně
podepsán oběma stranami dohody. Podpisem protokolu stranami dohody dochází
k převzetí části předmětu dohody za aktuální rok SPÚ.
6. Část předmětu dohody dle článku II, odstavce 3, musí být akceptováno nejpozději
do 30. 11. aktuálního roku, jinak je VÚMOP v prodlení s provedením předmětu
dohody.
7. Soupis provedené části výsledku zajišťovaných činností dle čl. II. odst. 3. bude
přílohou faktury.

Čl. VII
Vlastnické právo, právo užívání

1. V případě, že součástí nebo jedním z výstupů zajišťovaného předmětu dohody je
poskytnutí movitých věcí, které se mají stát vlastnictvím SPÚ, nabývá SPÚ vlastnické
právo k těmto věcem dnem jejich převzetí SPÚ podle Čl. VI odst. 5 této dohody.
Do nabytí vlastnického práva uděluje VÚMOP SPÚ právo tyto věci užívat v rozsahu
a způsobem, který vyplývá z účelu této dohody.
2. V případě, že součástí zajišťovaných činností podle této dohody je výstup, který je
považován ve smyslu 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 (dále jen „autorský zákon“) za autorské dílo (dále jen
„autorské dílo“), uděluje VÚMOP SPÚ oprávnění toto autorské dílo užívat
za podmínek sjednaných v tomto Čl. VII dohody, a to od okamžiku převzetí předmětu
dohody. Do té doby je SPÚ oprávněn autorské dílo užít v rozsahu a způsobem
nezbytným k převzetí předmětu dohody.
3. SPÚ je oprávněn od okamžiku účinnosti poskytnutí licence k autorskému dílu užívat
toto autorské dílo v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené
s ohledem na účel této dohody. Pro vyloučení pochybností to znamená, že SPÚ je
s ohledem na účel této dohody oprávněn užívat autorské dílo v neomezeném
množstevním a územním rozsahu, a to všemi v úvahu přicházejícími způsoby
a s časovým rozsahem omezeným pouze dobou trvání majetkových autorských práv
k takovémuto autorskému dílu. Součástí licence je neomezené oprávnění SPÚ
provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny autorského díla a dle svého uvážení
do něj zasahovat, zapracovávat do dalších autorských děl, zařazovat do databází
apod., a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob. VÚMOP je povinen zajistit
přístup k těmto databázím pro potřeby SPÚ. SPÚ je bez potřeby jakéhokoliv dalšího
svolení VÚMOP oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k užití autorského díla
nebo svoje oprávnění k užití autorského díla třetí osobě postoupit, avšak pouze
za předpokladu, že tím bude docházet k užití autorského díla v souladu s účelem,
pro který bylo autorské dílo vytvořeno. Licence k autorskému dílu je poskytována
jako nevýhradní. SPÚ není povinen licenci využít.
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4. Udělení licence nelze ze strany VÚMOP vypovědět a její účinnost trvá i po skončení
účinnosti této dohody, nedohodnou-li se strany dohody výslovně jinak.
5. Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence k autorskému dílu je
zahrnuta v ceně za zajištění činností podle této dohody.

Čl. VlIl
Náklady a platby

1. Každá ze stran dohody poskytne pro realizaci spolupráce úsilí a know-how tak, jak je
popsáno v této dohodě.
2. Vzhledem k tomu, že úsilí a know-how, které se zavazuje vložit VÚMOP je
ve zjevném nepoměru k úsilí a know-how SPÚ, přičemž výsledky spolupráce bude
mít k dispozici veřejnost i obě strany dohody, SPÚ poskytne straně VÚMOP finanční
náhrady k vyrovnání nákladů.
3. Finanční úhrady k vyrovnání nákladů spojených se spoluprací v oblasti monitoringu
eroze zemědělské půdy popsanou v čl. II této dohody bude činit max. 1 095 000,- Kč
bez DPH za jeden kalendářní rok. Cena bude hrazena vždy jednou ročně za aktuální
rok jen po řádném převzetí předmětu dohody dle čl. VI této dohody a na základě
účetního dokladu podle §11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, vystaveného VÚMOP (dále jen „faktura"). Faktura bude
vystavena a SPÚ doručena nejpozději do 3. 12. aktuálního roku.
4. Nebude-li faktura vystavena v souladu s touto dohodou, je SPÚ oprávněn ji straně
VÚMOP vrátit k přepracování.
5. Úhrada bude provedena do 30 dnů ode dne, kdy SPÚ obdrží fakturu, která je
v souladu s touto dohodou.
6. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé strany
uvedený na faktuře.
7. Výše částky je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná platná
v nezměněné výši od data nabytí účinnosti dohody až do případného ukončení
účinnosti dohody.
8. Podrobná kalkulace ceny je uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této
dohody.
9. Podpisem této dohody bere VÚMOP na vědomí, že SPÚ je organizační složkou státu
a v případě nedostatku finančních prostředků může dojít k úhradě až v návaznosti na
přidělení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu, a že časová
prodleva z těchto důvodů nebude započítána do lhůty pro úhradu k vyrovnání
nákladů a nelze z těchto důvodů vůči SPÚ uplatňovat žádné sankce. SPÚ
se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to
písemně VÚMOP nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem úhrady;
obdobně SPÚ oznámí, že překážka k provedení úhrady pominula.
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Čl. IX
Trvání a ukončení dohody

1. Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, a to od 1. 1. 2019.
2. Dohodu lze ukončit písemnou dohodou obou stran.
3. V případě, že pokračování ve spolupráci bude kteroukoliv stranou vyhodnoceno
jako nepřínosné, může tato strana od dohody odstoupit. Odstoupení musí být
učiněno písemně a musí být odůvodněno. Odstoupení od dohody musí být druhé
straně doručeno nejpozději do 30. 9. daného roku, účinné bude k 31. 12.
kalendářního roku, ve kterém bylo odstoupení druhé í straně doručeno.
4. Ukončení dohody nemá vliv na závazky stran týkajících se práv k výsledkům
a důvěrných informací.

Čl. X
Společná a závěrečná ustanovení

1. Žádná ze stran nemůže bez písemně uděleného souhlasu druhé
ani pohledávku, ani dluh z této dohody, ani tuto dohodu postoupit třetí osobě.

strany

2. Ukáže-li se některé z ustanovení této dohody zdánlivým, posoudí se vliv této vady
na ostatní ustanovení dohody obdobně jako důvod neplatnosti části právního jednání
s odkazem na § 576 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Strany dohody jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto dohodu
včetně všech případných dohod, kterými se tato dohoda doplňuje, mění, nahrazuje
nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly,
že tuto dohodu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru
smluv SPÚ.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu stranami dohody a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv.
5. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý splatností originálu,
z nichž každá strana dohody obdrží dva stejnopisy.
6. Veškeré změny a doplňky budou uskutečněny po vzájemné dohodě stran dohody
formou písemných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou stran.
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7. Vztahy mezi stranami výslovně neupravené touto dohodou se řídí obecně závaznými
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, na čemž se obě strany dohody
dohodly.
8. Ukončením účinnosti této dohody nejsou dotčena ustanovení o ochraně informací,
licenční ustanovení ani další ustanovení a nároky z jejichž povahy vyplývá, že mají
trvat i po zániku účinnosti této dohody.
9. Nedílnou součástí této dohody je Příloha č. 1: Podrobná specifikace předmětu
dohody a vyčíslení výše finanční úhrady k vyrovnání nákladů.
10. SPÚ i VÚMOP prohlašují, že si tuto dohodu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem,
dále prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

…………………………………………

……………………………………………

ČR – Státní pozemkový úřad

Výzkumný ústav meliorací a ochrany

Ing. Martin Vrba

půdy, v.v.i.

zástupce ústřední ředitelky
ředitel Sekce řízení ústředí

Doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D.
ředitel ústavu
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Příloha č. 1: Podrobná specifikace předmětu dohody a vyčíslení výše finanční úhrady
k vyrovnání nákladů (v rozsahu 1 roku)

Dílo dle plánu

Jednotky

a.
Max 52 týdenních
hlášení o erozních
událostech, obsahující
souhrnný přehled
nahlášených erozních
událostí a detaily
nahlášených událostí.
Hlášení jsou zasílána na
emailové adresy určené
objednatelem.
Přehled událostí obsahuje
jejich prostorovou a
časovou lokalizaci, typ
události a její slovní
popis. Detail erozní
události obsahuje
výsledky prostorových
analýz, informace o
zasažených půdních
blocích, informace o
pěstovaných plodinách a
o stavu půdního pokryvu.
Dále je připravováno
týdenní hlášení – výběr počet
událostí pro kontrolní
týdenních
činnost SZIF, který
hlášení
obsahuje pouze hlášení s
podezřením na porušení
standardu
DZES 5.
Provedení potřebných
prostorových analýz
předpokládá správné
provedení lokalizace
události. V rámci přípravy
reportu je tato lokalizace
VÚMOP, v.v.i.
kontrolována a
korigována (vymezení
EUC).
V týdnech, kdy nejsou
nové záznamy o erozních
událostech, je zasíláno
stručné hlášení o této
skutečnosti, které není
zahrnuto do fakturace.
Uvedená cena je tedy
celková maximální cena
za tuto část díla za jeden
rok.

počet jednotková cena v Kč
bez DPH
jednotek

52

1

4 000,-

cena v Kč bez DPH

208 000,-

b.
Výroční zpráva
obsahující statistický
rozbor charakteristik
monitorovaných událostí,
okolností jejich vzniku,
vyhodnocení jejich příčin.
Na základě těchto rozborů
je formulováno
doporučení na změnu
nastavení ochrany půdy
před erozí v rámci
relevantních předpisů.
Závěrečná zpráva bude
obsahovat erozní události
nahlášené do 31. 10.
aktuálního roku.
Akceptační kritéria: min
100 stran, min 40 grafů,
předání v papírové
podobě (ve dvou
výtiscích) a v elektronické
podobě ve formátech
*.docx a *.pdf na CD
ROM (2 ks).
c. Technická podpora:
□ řešení běžných
uživatelských problémů,
problémů se zadáváním
údajů a s interpretací
metodiky,
e-mailem objednané
konzultace týkající se
práce s aplikací,
případných nejasností
ohledně typu erozních
událostí a způsobu jejich
zaznamenávání,
předávání podnětů o
erozních událostech
pověřeným pracovníkům,
□ □opravy a kontrola
konzistentnosti zadaných hod
údajů, především
přeřazení informací do
správných polí, doplnění
částečně vyplněných
hlášení (chybí
agrotechnika, není fáze
porostu aj.), opravy typů
událostí (plošná, rýhová,
sesuv) na základě
fotodokumentace, řešení
extrémů v zadaných
hodnotách, řešení
logických protikladů
(netýká se prostorové
lokalizace události
upřesňované v rámci
týdenních hlášení)
□ □vyhledávání a

—

—

—

270

2

100 000,-

400,-

108 000,-

doplňování údajů ze
srážkoměrných stanic,
radarové odrazy
(lokalizace a dohledání
nejbližších
srážkoměrných stanic (13), dohledání srážkových
události odpovídající
datu a hodině vzniku
erozní události, popis
charakteristik těchto
událostí tzn. max.
intenzita, celková doba
trvání, celkový úhrn),
□ □řešení přístupových
práv uživatelů (změny
pracovníků, aktualizace
hesel, aktualizace
seznamu pověřených
pracovníků na webu).
Uvedená částka je
částkou maximální za
jeden rok, fakturovaná
bude částka na základě
akceptovaných výkazů.
d. Podpora a odborná
konzultace při
naplňování metodiky
opakované eroze
(schválené poradou
ministra č.
9/2013) a další činnosti
související s přípravou
Hod
jednotlivých erozních
událostí k přeřazení,
technické úpravy
předávané geometrie.
Uvedená částka je
částkou maximální za
jeden rok, fakturovaná
bude částka na základě
akceptovaných výkazů.
e. Zajištění dostupnosti
prostředí pro zadávání
údajů s definovanými
počet
parametry (zajištěn 99
měsíců
%, délka výpadku max.
dostupnosti
24 hodin, reakční čas
prostředí
max. 12 hod,
plánovaných odstávek 5
ročně).
f. Zajištění pravidelné
aktualizace a poskytnutí
nevýhradní licence na
datové zdroje VÚMOP,
v.v.i., které jsou
potřebné ke správnému
vyhodnocení
monitorované události
(prostřednictvím
aplikace zajištěn přístup
minimálně k
následujícím

—

310

400,-

124 000,-

12

10 000,-

120 000,-

—

—

3

35 000,-

autorským dílům: vrstvě
erodovatelnosti půd,
vrstvě maximálních
přípustných hodnot
faktoru ochranného vlivu
vegetace, vrstvě
kombinovaného faktoru
délky a sklonu svahu,
vrstvě odtokových linií).
g. Max 10 podrobných
analýz vybraných
erozních událostí,
zpracovaných na základě
Ad hoc objednávky
obsahující rozbor události
z terénního šetření,
rozbor historických
podkladů, výsledky
laboratorních rozborů
půdních vzorků, výsledky
matematického
počet
modelování a návrh
podrobných Max 10
opatření vedoucí ke
snížení negativních vlivů analýz
erozních událostí.
Každé události bude
připravena podrobná
kalkulace, uvedená cena
je celková maximální
cena za tuto část díla za
jeden rok. Předání v
papírové podobě (ve dvou
výtiscích) a v elektronické
podobě ve formátech
*.docx a *.pdf na CD ROM
(2 ks).
h. Školení pověřených
pracovníků SPÚ –
seznámení
s problematikou eroze
zemědělské půdy,
představení projektu a
webového portálu, návod
na ovládání portálu,
počet
představení metodického
Max 4
školení
postupu a postupu
zadávání erozních
událostí, seznámení s
nejčastějšími chybami při
zadávání, terénní šetření
erozní události s
ukázkami správného
postupu
Cena celkem za část

dle Ad hoc objednávky

300 000,-

dle Ad hoc objednávky

100 000,-

1 095 000,-

Díla za 1 rok v Kč bez
DPH

4

