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UKZUZ 1153098121119 

lııılııžıılı lılıııflıı ııılı (Smlouva o dílo podle § 2586 a násl. ObčZ) 
' 

L‹ı=.zfl.‹ž-žz714‹ż1š1€-4 

č. 29/2019 

Česká republika - Ústřední kontrolní a Zkušební ústav Zemědělský 
Organizační složka státu 
se sídlem Hroznová 63/2, 656 06 Bmo 
IČ; 00020338 DIČ; CZ00020338 
jejímž jménem jedná: Ing. Daniel Jurečka, ředitel ústavu 
(dále jen "objednatel") 
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1sT CONSULTING CZECH S nn. 
misw podnikání/Siđ10= 

____ 

2flSľ0“P@Hý= 

IČ: 

Zápis V OR, p0př~ Jiné @Viđ@n0i= 
bflH1<0VniSp0j@ni= 

........ . 

(dále jen "zhotovite1") 

u Z a V í r aj í podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dálejen ,,ObčZ“), 
tuto 

1 . 

SMLOUVU o DÍLO 

ČI. I 
Předmět díla 

Předmětem díla je provedení odběru vzorků půd a vypracování dokumentačního materiálu 
k těmto vzorkům pro účely agrochemického Zkoušení zemědělských půd V zemědělských 
podnicích (viz příloha), dle pokynů objednatele, v souladu S příslušnými právními předpisy 
(§ 10 zákona ě. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných 
rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd 
/zákon O hnojivech/, ve znění pozdějších předpisů, dále jen ,,zákon č. 156/1998 Sb.“, 
a vyhláška č. 275/1998 Sb., O agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování 
půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „vyhláška č. 
275/ 1998 Sb.“) a za úplatu. Pokyny objednatele jsou pro zhotovitele závazné ve smyslu § 
2592 ObčZ.
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l. 

Seznam vlastníků půdy, event. zemědělských podnikatelů, u nichž budou odběry vzorků 
půd prováděny, je jakožto příloha č. l nedílnou Součástí této smlouvy. 
Zhotovitel vypracuje dokumentační materiál včetně mapových zobrazení podle 
"Pracovních postupů pro agrochemické zkoušení zemědělských půd v CR" (dále jen 
pracovní postupy), které jsou pro zhotovitele závazné. 

Zhotovitel provede úpravu vzorků do vzorkovnic a přepravek objednatele v souladu 
S pracovními postupy. 

Objednatel poskytne zhotoviteli potřebné tiskopisy a kopie archivních mapových 
podkladů. 

Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit jeho cenu. 

Čı. II 
Doba plnění; mı'st0 předání díla 

Odběry vzorků půd bude zhotovitel provádět V obdobích, která jsou uvedena v pracovních 
postupech, kapitola II. Odběr půdních vzorků. 
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele (viz čl. VIII bod 2 této smlouvy) předá materiály 
vymezené v čl. I bod 3 této smlouvy a odebrané vzorky, upravené podle čl. I bod 4 této 
smlouvy, osobě oprávněné jednat za objednatele (Viz čl. VIII bod l smlouvy) na pracovišti 
objednatele Plzeň, Slovanská alej 20, PSČ 318 60 a to vždy nejpozději do jednoho měsíce 
po ukončení odběru vzorků V daném Zemědělském podniku. Je-li odběr vzorků ukončen 
v průběhu měsíce listopadu, musí být tyto materiály a vzorky předány nejpozději 
do 10. prosince. 

O předání díla se sepíše zápis, který podepíší osoby oprávněné jednat za smluvní strany 
ve věcech této Smlouvy. 

ČI. III 
Cena díla 

Objednatel zaplatí zhotoviteli 16,00 Kč (slovy šestnáct korun) včetně DPH za l ha 
zemědělské půdy, na níž byly provedeny odběry vzorků. V případě vinice, na níž byly 
provedeny odběry vzorků, Objednatel Zaplatí zhotoviteli 75,00 Kč (Slovy sedmdesát pět 
korun) včetně DPH za l ha. 
Celková maximální cena díla činí 345.936,- Kč (slovy tři Sta čtyřicet pět tisíc devět set třicet 
šest Kč). Tuto částku lze překročit jen po změně smlouvy učiněné V souladu s čl. IX bod 4 
této smlouvy. 

ČI. Iv 
Podmínky placení 

Po ukončení jamího odběru vzorků a předání materiálů (čl. II bod 2) vystaví zhotovitel 
fakturu s těmito náležitostmi: - označení faktury a číslo; 

- identifikační údaje zhotovitele a objednatele; 
- předmět plnění, číslo smlouvy; 
- cena za provedenou část díla; 
- částka k úhradě.



Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu do 14 dnů poté, co mu byla doručena. To neplatí, 
pokud jsou údaje na faktuře chybné; V takovém případě je Objednatel oprávněn fakturu 
zhotoviteli vrátit. 

Po ukončení podzimního odběru vzorků a předání materiálů (čl. II bod 2 této smlouvy) 
vystaví zhotovitel fakturu S těmito náležitostmi: 

- označení faktury a číslo; 
- identifikační údaje zhotovitele a objednatele; 
- předmět plnění, číslo smlouvy; 
- cena za provedenou část díla; 
- částka k úhradě 

Faktura musí být doručena nejpozději do 1. prosince. 
Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu do 14 dnů poté, co mu byla doručena. To neplatí, 
pokud jsou údaje na faktuře chybné; v takovém případě je Objednatel oprávněn fakturu 
zhotoviteli vrátit. 

Forma platby: Objednatel provede jednotlivé platby na účet zhotovitele. « 

Faktury zhotovitel zasílá na adresu pracoviště objednatele: 
Plzeň, Sıøvflnská nıøj 20, PSČ 318 60. 
Fakturace v jiném Období než po ukončení jarního a podzimního odběru může být 
provedena pouze ve výjimečně zdůvodněných případech. 

ČI. v 
Vlastnické právo k odebraným vzorkům a k ťlokumentacˇním materiálům; 

nebezpečı' škody na těchto věcech 

Vlastnické právo k odebraným vzorkům a k dokumentačnímu materiálu přechází 
na objednatele jejich předáním a převzetím v souladu s čl. II bod 2, 3 této smlouvy. 
Nebezpečí škody na odebraných vzorcích a dokumentačním materiálu nese do jejich 
předání a převzetí v souladu s čl. II bod 2, 3 této smlouvy zhotovitel. 

ČI. vI 
Kvalita plnění 

Zhotovitel se zavazuje dílo provést v kvalitě odpovídající účelu této smlouvy a právním 
předpisům zmíněným v čl. I bod 1 smlouvy, zejména § 1 odst. 1-3 a 6 vyhlášky 
č. 275/1998 Sb. 
Za účelem kontroly provádění díla je zhotovitel povinen oznámit osobám jednajícím 
za objednatele plán odběru vzorků v příštím týdnu. 
Zhotovitel je povinen informovat s dostatečným časovým předstihem a vhodným způsobem 
(telefonicky, e-mailem) zemědělské podnikatele event. vlastníky půdy, u nichž budou 
odběry vzorků půd prováděny, o přibližném termínu vzorkování.



ČI. VII 
Odstoupenı' od smlouvy 

Porušení povinností zhotovitele vymezených V čl. Ibod 1-4, čl. II, čl. VI bod 1 a čl. IX bod l, 
Z teto smlouvy je podstatným porušením smlouvy ve smyslu § 2002 odst. l ObčZ a zakládá 
pravo objednatele od Smlouvy odstoupit. 

ČI. VIII 
Osoby jednajı'cı' za objednatele a zhotovitele 

Ve věcech této smlouvy jedná za objednatele

Ve věcech této smlouvy jedná za zhotovitele 

ČI. IX 
Závěrečná ustanovenı' 

Smlouva se stává Zhotovitel nesmí prováděním díla pověřit jinou osobu. 
Zhotovitel nesmí výsledky své činnosti poskytnout jiným osobám než objednateli. 
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva je 
účinná od jejího řádného zveřejnění v registru smluv. 
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním konečného znění oboustranně uzavřené smlouvy 
S jejími součástmi a dodatky v souladu s platnými právními předpisy. Dále souhlasí se 
zveřejněním případných dodatků uzavřených ktéto Smlouvě, dalších smluv na tuto 
smlouvu navazujících, jakož i se zveřejněním dalších aspektů tohoto smluvního vztahu. 
Žádná část Smlouvy není považována za obchodní tajemství. 
Jakékoliv změny v obsahu této smlouvy lze činit pouze formou písemných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. 
Objednatel vybaví zhotovitele úředním pověřením (v souladu S § 10 odst. 3 zákona. 
č. 156/ 1998 Sb.) za účelem vytvoření předpokladů pro plnění ujednání této smlouvy (vstup 
na cizí pozemky atd.). 
Smlouva je dána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom; 
má 4 strany a jednu přílohu. 
Smluvní strany smlouvu přečetly, S jejím obsahem souhlasí a uzavírají ji po zralé úvaze 
jako výraz své svobodné a vážné vůle. 
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Seznam zemědělských podniků pro odběr půdních vzorků AZZP V roce 2019 
Příloha č. 1 ke Smlouvě č. 29/2019 

Region Zemědělský subjekt ha zem. půdy Kč 

Karlovy Vary 
REGENT PLUS Žınžiøfl Spøi. S nø. 1 197 19 152,00 
ZD "Horka" Čichalov 593 9 488,00 
ZD Novosedly 2 871 45 936,00 

Plzeň sever 

Úněšovský statek a.S. 5 652 90 432,00 
Vladimír Kohout 1 232 19 712,00 
Jan Gruber 355 5 680,00 
Radim Holík 211 3 376,00 
Panská pole S.r.o. 189 3 024,00 
Agro Luková 83 1 328,00 
Josef Krýsl 82 1 312,00 
SHR 45 720,00 

Rokycany 

HANTOS-agro, spol. S r.o. 314 5 024,00 
Liblínský Statek 303 4 848,00 
Vladimíra Krátká 217 3 472,00 
PAC Hořovice S.r.o. 207 3 312,00 
Karel Krejcar 145 2 320,00 
František Háj ek 
Adam Spurný 

141 
97 

2 256,00 
1 552,00 

Petr Hájek 87 1 392,00 
Jiří Němec 86 1 376,00 
Pavel Němec 81 1 296,00 
SHR 359 5 744,00 

Tachov 

Agrobor, S.r.o. 1 222 19 552,00 
Vladislav Karlík 1 220 19 520,00 
ZEVYP - pozemky, S. r.o. 1 110 17 760,00 
ZEVYP, spol. S r.o. 648 10 368,00 
Statek Lom S.r.o. 467 7 472,00 
František Kovář 444 7 104,00 
Kflxøı Žáček 399 6 384,00 
Agrar Handel S.r.o. 303 4 848,00 
Farma Racov 279 4 464,00 
Jan Blažek 198 3 168,00 
Vladislav Karlík 196 3 136,00
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Region 
1 

Zemědělský subjekt 
T 

lıa zem. půdy 
Ť 

Kč 

Václav Nedvěd 163 2 608,00 Tachov SHR 425 6 800,00 

CELKEM 
| 

21 621 
` 

345 936,00


