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uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, a ust. § 38 odst. 3 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva 
a sadby pěstovaných rostlin a O změně některých zákonů (zákon O oběhu osiva a sadby), 
ve znění pozdějších předpisů 

Pověřující: Česká republika, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační 
složka státu 
jejímžjménem jedná lng. Daniel Jurečka, ředitel ústavu 

Sˇídlo: Hroznová 63/2, 656 06 Brno 
IC: 00020338 
Bank. spojení: CNB, č.ú.: 87425641/0710 

vv Poverený: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, S.r.o. 
zastoupený lng. Jaroslavou Domkářovou, Ph.D., jednatelkou 

Sídlo: Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod 
ıč.- 80109807 
DIČ: CZ60109807 
Bank. spojení: KB a.s., pobočka Havlíčkův Brod, č.ú. 2007-521 /0100 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl C, vložka 5351 

článek I. 
Předmět p/nění 

1. Touto smlouvou se pověřený zavazuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 zákona č. 219/2003 
Sb., O uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a O změně některých zákonů 
(zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon”), za níže 
dohodnutých podmínek, provádět následující samostatné zkoušky: 

a) založení, vedení a sklizeň polních pokusů s odrůdami konzumních brambor, kteréjsou 
specifikovány v přehledu zkoušených odrůd uvedeném v příloze č. 2, která je nedílnou 
součástí této smlouvy, 

b) 

0) 

d)

2 

meteorologická pozorování za vegetační období vedení pokusů, 
doložení charakteristik zkušebních pracovišť, 
odebrání vzorků sklizní dle metodik. 

Tyto pokusy jsou součástí zkoušení pro Seznam doporučených odrůd dle § 38 odst. 3 
zákona. 

3. Pověřující se zavazuje výsledky těchto pokusů převzít a stanovisko o jejich použitelnosti 
předat neodkladné pověřenému. 
Pověřený se zavazuje zajistit, že pokusy budou prováděny vsouladu saktuálními 
metodikami zkoušek pro Seznam doporučených odrůd konzumních brambor. 

5. Pokusy budou prováděny dle teohnicko-odborného zadání uvedeného v příloze č. 1, která 
je nedílnou součástí této Smlouvy. 

lll



článek ll. 
Místo plnění 

Založení pokusů zajistí pověřený na zkušebních pracovištích specifikovaných v přehledu 
zkušebních pracovišť uvedeném v příloze č. 2. 
Výsledky se pověřený zavazuje předat (zaslat) ve formě protokolu na adresu: ÚKZÚZ, 
Národní odrùdový úřad, pracoviště brambor, 582 57 Lípa 121. 

článek lll. 
Spolupůsobení pověřujícího 

Pověřující předal v terminu do 15. 4. 2019 zkušebním pracovištím "Pokyny kzaložení 
a vedeni pokusu", včetně potřebného množství sadby pro založení zkoušek. 
Pověřující se zavazuje: 

a) označit registrované odrůdy, které budou zkoušeny, jejich názvem, pod kterým jsou 
zapsány ve Státní odrůdové knize, 

b) určit pracovníka, který je zodpovědný za věcnou a technickou stránku plnění této 
Smlouvy, 

c) provést během vegetačni sezóny kontrolu pokusů a O této kontrole vyhotovit protokol, 
kde bude konstatován Zjištěný stav při provádění pokusů, a dále kopii protokolu předat 
pověřenému a zkušebnímu pracovišti, 

d) ihned seznámit pověřeného se všemi metodickými změnami i skutečnostmi 
podstatnými pro dokončení pokusů. 

článek lv. 
Povinnosti pověřeného 

Vlastníkem výsledků provedených samostatných zkoušek je pověřujicí. Pověřený nesmí 
podat informace o hodnoceni a výsledcích zkoušek třetím osobám. Tyto informace mohou 
být uvolněny jen na základě písemného souhlasu pověřujícího podepsaného ředitelem 
Ústavu nebojím pověřenou osobou. 
Pověřený může disponovat se sklizni pokusů a s rostlinným materiálem pouze na základě 
výslovného písemného souhlasu pověřujícího. 

článek v. 
Předání výsledků pokusů 

Protokol O výsledcích pokusu se předává pověřujícímu do 14 dnů od sklizně pokusu. 
Pověřený je povinen zajistit předání výsledků ze všech založených pokusů dle článku ll. 

Smlouvy. 

Pověřený je povinen v průběhu zkoušek na vyžádání poskytnout pověřujícímu výsledky 
veškerých hodnoceni, která byla k datu této žádosti provedena. 
Pověřující má výslovné právo disponovat se sklizni pokusů. Způsob likvidace sklizni určuje 
pověřujicí písemnou formou.



čıánek vı. 
Kvalita prací 

Pověřený se zavazuje zajistit provedení pokusů v kvalitě odpovídající účelu Smlouvy 
a metodikám, které obdržel od pověřujícího. 
Pověřený se zavazuje neprodleně informovat pověřujícího O všech skutečnostech 
vedoucích k ohrožení kvality a postupů hodnocení dle metodik, včetně neprodleného 
oznámení takových projevů hodnocených odrůd, které metodiky neobsahují. 
Pověřující má právo kdykoli Za vegetační období zkontrolovat postup prací. 

vv Pokus může být poverujícím předčasně ukončen po silném poškození pokusu vlivem 
nepříznivých povětrnostních podmínek na základě protokolu Z kontroly pokusu. 

článek vıı. 
Odstoupení od smlouvy 

Podstatným porušením smlouvy, při kterém je oprávněna druhá strana odstoupit od 
smlouvy, je: 

vv 
a) nedodání sadby a metodických pokynů poverujícím nebo 
b) prokazatelně nedodržení základních agrotechnických a metodických postupů 

zajištěných pověřeným nebo 
c) bezdůvodné přerušení prací, které stanoví metodiky nebo 
d) nepředání výsledků prováděných pokusů, V termínu uvedeném v článku V. smlouvy 

nebo 
vv 

e) vyhlášení konkursu na majetek povereného. 
Smlouva zaniká dnem doručení písemného oznámení O odstoupení od Smlouvy druhé 
smluvní straně. 

článek vııı. 
Pracovníci jednající Za Smluvní Strany 

Ve všech záležitostech této smlouvy jednají: 
za pověřujícího: lng. Jaroslav Novotný 
za pověřeného: 
V technických záležitostech týkajících se odborného a metodického vedení zkoušek 
a věcného plnění jednají: 
za pověřujícího: lng. Václav Čermák 
za pověřeného: 

čıánek ıx. 
Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2019



Veškerá ujednání vyplývající Z této smlouvy musí být provedena formou písemného 
protokolu. 

Změnu smlouvy lze provést pouze písemně, a to formou písemných číslovaných dodatků 
podepsaných Oběma smluvními stranami. Pokud se při provádění pokusů vyskytne 
potřeba dalších prací, které nebyly touto smlouvou sjednány, musí být dodatečné 
dohodnut způsob jejich provedení. 

vv Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, Z nichžjedno obdrží poverující a jedno 
pověřený. 

Pověřený je srozuměn, že uzavřená smlouva bude v souladu S příslušnými právními 
předpisy pověřujícím zveřejněna v registru smluv. Dále je srozuměn i se zveřejněním 
případných dodatků uzavřených k této smlouvě a případně dalších smluv na tuto smlouvu 
navazujících. Obě Smluvní strany zároveň prohlašují, že žádná část smlouvy není 
považována za obchodní tajemství. 
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou, se vztahy mezi smluvními stranami 
řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany prohlašují, že toto ujednání nesměřuje komezení ani kvyloučení působnosti 
zákona č. 219/2000 Sb., O majetku České republiky a jejím vystupování vprávních 
vztazích, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany prohlašují, že obsah této Smlouvy je dostatečně Srozumitelný a určitý, že 
S ním souhlasí a že tuto smlouvu uzavírají na základě své svobodné, pravé a vážné vůle 
a na důkaz toho ji stvrzují svými podpisy. 

V Brně dne

|„g_ „jej jurecka Ing. .ıarøsıava Dømkářøvá, ı=>h.D. 
ředitel ústavu jednatelka VÚB HB, s.r.o. H _, , W , za poverujıcıho Za povereneho 



Příloha č. 1 ke smlouvě č. 09 SDO/OPZl19 o provedení samostatných zkoušek

I 

I Technicko odborné Zadání 
Učel pokusu: Získání údajů o vlastnostech konzumních odrůd pro 

Seznam doporučených odrůd 
Plodina: brambor 
Počet Zkoušených odrůd (vzorků): 39 
Počet systémů: 1 

Počet opakování: viz příloha č. 2 
Počet zkušebních pracovišť: viz příloha č. 2 
Metodika provádění pokusu: Metodika zkoušek pro Seznam doporučených odrůd 

konzumních brambor 
Další požadavky pověřujícího: nejsou 

ll. 

Termíny věcného plnění 

Věcné plnění Datum 

Zadání pokusu Do 15. 4. 2019 
Ošetřování pokusu: Dle metodik 
První kontrola pokusů Do 30. 6. 2019 
Druhá kontrola pokusů Do 30. 8. 2019 
Ukončení pokusu Dle metodik 
Převzetí protokolu Do 14 dnů po sklizni 
Vyhodnocení výsledků pověřujícím Neprodleně, n jpozději do 14 dnů po předáníe 
Stanovisko k použitelnosti pokusů Neprodleně, nejpozději do 7 dnů po vyhodnocení 

lll. 

Ostatní ujednání 

1. Tato příloha je nedílnou součástí smlouvy O provedeni samostatných zkoušek 
č. O9 SDO/OPZ/19. 

2. Tato příloha smlouvy O provedení samostatných zkoušek je vyhotovena ve dvou 
vyhotoveních, Z nichž jedno obdrží pověřující a jedno pověřený.



Příloha č. 2 ke smlouvě č. 09 SDOlOPZl19 o provedení samostatných zkoušek 

Přehled Zkoušených odrůd 

Žádost Ranost Odrúda Žadatel Užitkový Směr 
SDO 83 VR Cidlìna Sativa Keřkov Ostatní pro přímý konzum 
SDO 85 VR Karo Vesa Velhartice, a.S. rané, ostatní pro přímý konzum 
SDO 85 VR Katy Vesa Velhartice, a.s. rané, Ostatní pro přímý konzum 
SDO 83 VR Lada Sativa Keřkov Ostatní pro přímý konzum 
SDO 83 VR Liliana Sativa Keřkov rané, ostatní pro přímý konzum 
SDO 85 VR Magda Vesa Velhartice, a.S. rané pro přímý konzum 
SDO 85 VR Mariannka Vesa Velhartice, a.S. rané, Ostatní pro přímý konzum 
SDO 85 VR Monika Vesa Velhartice, a.S. rané, Ostatní pro přímý konzum 
SDO 83 VR Oskava Sativa Keřkov rané, Ostatní pro přímý konzum 
SDO 85 VR Primarosa Vesa Velhartice, a.s. rané, Ostatní pro přímý konzum 
SDO 83 VR Radana Sativa Keřkov Ostatní pro přímý konzum 
SDO 87 VR Rosara MEDIPO AGRAS H.B rané, Ostatní pro přímý konzum 
SDO 85 VR Suzan Vesa Velhartice, a.s. rané, Ostatní pro přímý konzum 
SDO 87 VR Velox MEDIPO AGRAS H.B rané, ostatní pro přímý konzum 
SDO 85 II Alice Vesa Velhartice, a.s. ostatní pro přímý konzum 
SDO 85 IU Barbora Vesa Velhartice, a.S. Ostatní pro přímý konzum 
SDO 86 JU Bernard Selekta Pacov, a.s. lupínky 
SDO 85 IU Bohemia Vesa Velhartice, a.s. Ostatní pro přímý konzum 
SDO 83 IU Dagmar Sativa Ke řkov Ostatní pro přímý konzum 
SDO 87 IU Dali MEDIPO AGRAS H.B Ostatní pro přímý konzum 
SDO 85 IU Jasmína Vesa Velhartice, a.S. Ostatní pro přímý konzum 
SDO 83 IU JuHnka Sativa Keřkov Ostatní pro přímý konzum 
SDO 47 JU Valda VUBHB Ostatní pro přímý konZum+H+L 
SDO 47 W Valkýra VÚB HB Ostatní pro přímý konZum+H+L 
SDO 47 ZJ Valmont VÚB HB ostatní pro přímý konzum 
SDO 47 JU Valy VÚBHB ostatní pro přímý konzum 
SDO 85 R Velur Vesa Velhartice, a.S. lupínky 
SDO 85 PR Bella Vesa Velhartice, a.S. Ostatní pro přímý konZum+hranolky 
SDO 85 PR Dominika Vesa Velhartice, a.S. ostatní pro přímý konzum 
SDO 87 PR Granada MEDIPO AGRAS H.B Ostatní pro přímý konzum 
SDO 83 PR Jolana Sativa Keřkov Ostatní pro přímý konZum+lupínky 
SDO 83 PR Kariera Sativa Keřkov Ostatní pro přímý konzum 
SDO 87 PR Lilly MEDIPO AGRAS H.B. Ostatní pro přímý konzum 
SDO 85 PR Red Anna Vesa Velhartice, a.S. Ostatní pro přímý konzum 
SDO 85 PR Vlasta Vesa Velhartice, a.s. Ostatní pro přímý konzum 
SDO 85 PR Vysocina Vesa Velhartice, a.s. Ostatní pro přímý konzum 
SDO 85 PP-P Jindra Vesa Velhartice, a.s. Ostatní pro přímý konzum 
SDO 85 PP-P Lydia Vesa Velhartice, a.s. Ostatní pro přímý konzum 
SDO 86 PP-P Ornella Selekta Pacov, a.S. lupínky



Il. 

Přehled zkušebních pracovišť 

Název subjektu |Adresa 
I 

Počet opakování 
Mgr. Alena Holecová, , ˇ 

(bývalá ZS Horažďovice) lManeSova 1952/29, 301 O0 Plzen 1 3 

VALKOM, S.r.o.. Dobrovského 2366, 580 O1 Havlíčkův 3 racoviště Valečov Brod 
ZEMSERVIS' Domanínek 1231 3 Zkušební stanice -_ 

' 

V _ 

Domanínek' S_r_o_ 593 01 Bystrıce nad Pernstejnem
| 

Přehled Zkušebních pracovišť - Odolnost odrůd bramboru k terčovité a hnědé Skvrnitosti 
bramboru 

Název subjektu Adresa 
| 

Počet opakování 
VALKOM, s.r.o., Dobrovského 2366, 580 O1 Havlíckův 2 racovišté Valečov Brod 

Ill. 

Ostatní ujednání 

1. Tato příloha je nedílnou součástí smlouvy O provedení samostatných zkoušek 
č. 09 SDO/OPZ/19. 

2. Tato příloha smlouvy O provedení samostatných zkoušek je vyhotovena ve dvou 
vyhotoveních, Z nichž jedno obdrží pověřující a jedno pověřený.




