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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 

Sídlo: Hroznová 63/2, 656 06 Brno 
ıčz 00020338 
DIČ; CZ00020338 
Bank. spojeni; ČNB, č.ú.: 87425641/0710 

Pověřený: „Svaz Inu a konopí ČR, z.s.“v 
zastoupený lng. Prokopem Smirousem, CSc., předsedou 

Sídlo: Zemědělská 2520/16, 787 01 Šumperk 
IČ: 00515337 
Bank. spojení: MONETA Money Bank Šumperk, 

č.ú.: 152148258/0600 
Zapsaný ve spolkovém rejstříku v oddíle L, vložka 12230 u KS v Ostravě. 

Článek l. 
Předmět plnění 

1. Touto smlouvou se pověřený zavazuje v souladu sust. § 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 Inu, které jsou specifikovány 
v přehledu zkoušených odrůd uvedeném v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této 
smlouvy, 

b) meteorologická pozorování za vegetační období vedení pokusů, 
c) doložení charakteristik zkušebních pracovišť, 
d) odebrání vzorků sklizní dle metodik. 
2. 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 neodkladně pověřenému. 
4. Pověřený seızavazuje zajistit, že pokusy budou prováděny vsouladu saktuálními 

metodikami Ustředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dále jen 
,,UKZUZ“) pro Zkoušky užitné hodnoty odrůd Inu, které mu byly předány.



5 Pokusy budou prováděny podle technicko-odborného zadání uvedeného V příloze č. 1, 
která je nedílnou součástí této smlouvy. 

článek ıı. 
Místo plnění 

Založení pokusů zajistí pověřený na zkušebních pracovištích specifikovaných v přehledu 
zkušebních pracovišt' uvedeném v příloze č. 2. 
Výsledky se pověřený zavazuje předat (zaslat) ve formě protokolu na adresu: ÚKZÚZ, 
Národní odrůdový úřad, pracoviště teplomilných jetelovín, Hroznová 2, 656 06 Brno. 

článek ııı. 
Spolupůsobení pověřujícího 

Pověřující předal v termínu do 15. 3. 2019 zkušebním pracovištím ,,lnformace 
pro založení a vedení pokusu", včetně potřebného množství osiva pro založení zkoušek. 

vv Poverující 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 vegetační 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. 

čıánęk ıv. 
vv Povinnosti povereného 

Vlastníkem výsledků provedených samostatných zkoušek je pověřující. Pověřený nesmí 
podat informace o hodnocení a výsledcích zkoušek třetím osobám. Tyto informace 
mohou být uvolněny jen na základě písemného souhlasu pověřujícího. 
Pověřený může disponovat se sklizní 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. 
vv Poverený je povinen Zajistit předání výsledků ze všech založených pokusů dle článku ll. 

smlouvy. 
vv vv ø ı Poverený je povinen v průběhu zkoušek na vyžádání poskytnout poverujıcımu výsledky 

veškerých hodnocení, která byla k datu této žádosti provedena. 
vv Poverující má výslovné právo disponovat se sklizní pokusů. Způsob likvidace sklizní 

určuje pověřující písemnou formou. 

článek vı. 
Kvalita prací 

vv Poverený se zavazuje zajistit provedení pokusů v kvalitě odpovídající účelu smlouvy 
a metodikám, které obdržel od pověřujícího. 

vv vv Poverený se zavazuje neprodleně informovat poverujícího 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. 
Pokus může být pověřujícím 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: 

a) nedodání osiva a metodických pokynů pověřujícím nebo 
b) prokazatelně nedodržení základních agrotechnických a metodických postupů 

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

nebo 
e) vyhlášení konkursu na majetek pověřeného. 
Smlouva zaniká dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé 
smluvní straně.



V Brně dne 

čıánek vııı. 
Pracovníci jednající Za Smluvní strany 

Ve všech záležitostech této smlouvy jednají: 

V technických záležitostech týkajících se odborného a metodického vedení zkoušek 
a věcného plnění jednají: 

ćıánek 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 dodatečně 
dohodnut způsob jejich provedení. 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, znichž jedno obdrží pověřující 
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 k omezení ani k vyloučení působnosti 
zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 
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. 

, /I ‰ za/5 

lng. Daniel Jurečka 
{ lng/,,-'Prokop Synirous, CSc. 
\`,-' 

ředitel ústavu předseda 
za pověřujícího 



vv Prıloha č. 1 ke smlouvě č. 08 SD0lOPZl19 o provedení samostatných zkoušek 

I. 

Technicko odborné Zadání 
Účel pokusu: Získání údajů O vlastnostech odrůd pro Seznam doporučených odrůd 
Plodina: len 
Počet Zkoušených odrůd (vzorků): 7 
Počet systémů: viz. příloha č. 2 
Počet opakování: viz. příloha č. 2 
Počet zkušebních pracovišť: 3 
Metodika provádění pokusu: Metodiky ÚKZÚZ pro zkoušky užitné hodnoty odrůd - len 
Další požadavky pověřujícího: nejsou 

ll. 

Termíny věcného plnění 

Věcné plnění 
| 
Datum

I 

Zadání pokusu IDO 15. 3. 2019 
Ošetřování pokusu: 

| 

Dle metodik 
Kontrola pokusu 

I 
Do 30. 6. 2019 

Ukončení pokusu 
| 
Dle metodik 

Převzetí protokolu Do 14 dnů po sklizni 
Vyhodnocení výsledků pověřujícím Neprodleně, nejpozději do 14 dnů po předání 
Stanovisko k použitelnosti pokusů Neprodleně, nejpozději do 7 dnů po vyhodnocení 

III 

Ostatní ujednání 

1. Tato příloha je nedílnou součástí smlouvy o provedení samostatných zkoušek 
č. O8 SDO/OPZ/19. 

2. Tato příloha smlouvy O provedení samostatných zkoušek je vyhotovena ve dvou 
vyhotoveních, Z nichž jedno obdrží pověřující a jedno pověřený.
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. 08 SDO/OPZl19 o provedení samostatných zkoušek 

I. 

Přehled zkoušených odrůd 

Odrúda Udržovatel Zástupce 
Lola Limagrain Nederland B.V. Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. 
Jantar SEMPRA PRAHA a.S. 
Raciol AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. 
Libra Limagrain Nederland B.V. Limagrain Central Europe Cereals, s.r.O. 
Agriol Agritec Plant Research s.r.o. 
Agram Agritec Plant Research s.r.o. 
Rina AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. 

ll 

Přehled zkušebních pracovišť 

Přehled zkušebních pracovišť- polní pokusy 
Název subjektu Adresa \SÍšìŽŤ.Í.-. ønŽĚŽ5Šnı 

AGRITEC, výzkum, slechtení a sluzby, s.r.o. Zemedelská 16, 787 O1 Šumperk 
_\_ı 

CAJCD SEMPRA PRAHA a.s. 391 76 Slapy u Tábora 
ZEMSERVIS Zkušební stanice Domanínek s.r.o. Domanínek 1231, 593 01 Bystřice nad 

Pernštejnem _: (JO 

Ill. 

Ostatní ujednání 

1. Tato příloha je nedílnou součástí smlouvy o provedení samostatných zkoušek 
č. O8 SDO/OPZ/19. 

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


