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o provedení dílcıch zkušebních úkonů 
Smlouva 

uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, ust. § 10 odst. 2 zákona č. 156/1998 Sb., O hnojivech, pomocných půdních látkách, 
pomocných rostlinných přípravcích a substrátech, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 4 zákona 
č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a O změně některých 
souvisejících zákonů (zákon O Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve 
znění pozdějších předpisů 

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

Sídlo: Hroznová 63/2, 656 06 Brno 
ıčz 00020338 
Dıčz cZO0O20338 
Bank. spojeni; ČNB, č.ú.: 87425641/0710 
Dáıe jen ,,povëřujiøi““ nebo ,,úKZúz“ 

Poverený: Mgr. Alena Holecová 
zemědělský podnikatel -fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku 

Sˇídlo: Mánesova 1952/29, 30100 Plzeň 
ICZV 67085938 
DIC: CZ7359262174

ˇ 

Bank. spojení: 186794004/0300 CSOB Plzeň 
Zapsaný v evidenci vedené Úřadem Magistrát města Plzně, č.j: MMP/125265/11 - 
lng.Gl., poř. č. 321 

Dále jen ,,pověřený“ 
Článek l. 

Předmět plnění 
1. Touto smlouvou se pověřený zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro pověřujícího, za 

dále dohodnutých podmínek, vedení a sklizeň polních pokusů specifikovaných v příloze, která 
je nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Pověřený bude dále: 
a) provádět meteorologická pozorování za vegetační obdobi vedení pokusu, 

b) dokládat charakteristiky pokusného místa, 

c) odebírat vzorky sklizní dle metodik. 

3. Pověřující se zavazuje převzít protokol o výsledcích pokusů a uhradit cenu dohodnutou v článku 
IV. 

4. Pověřený se zavazuje, že bude dílčí zkušební úkony uvedené, v bodu 1. tohoto článku, provádět 
v souladu S obecnými a specifickými metodikami UKZUZ. 

5. Pověřený konstatuje, že je schopen technicky zajistit výsledky dílčích zkušebních úkonů, 
vyhodnotit a ve formě protokolu předat pověřujícímu_
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článek ıı. 
Místo plnění 

vv 
1. Pokusy budou založeny na pracovištích povereného nacházejících se V k.ú. Horažďovice. 

2. Výsledky pokusů se pověřený zavazuje ve formě předepsaných elektronických protokolů zasílat 
osobám jednajícím za pověřujícího, uvedeným v příloze této smlouvy. 

článek ııı. 
Doba plnění 

vv vv 
1. Smluvní strany prohlašují, že poverující předal poverenému "Pokyny kzaložení avedení 

okusu"a lán odběrů včetně nezb tného množství sadb aosiva ro založení zkoušek.V 
vv 

2. Poverený provede úkony, které jsou předmětem této smlouvy, dle metodiky ÚKZÚZ pro 
provádění dlouhodobých výživářských zkoušek a ekologického pokusu. 

čıánøk ıv. 
Cena 

Za provedené úkony pověřující Zaplatí celkem 300 700,- Kč, slovy dvě stě třicet jedna tisíc pět set 
korun českých (včetně DPH). 

Článek V. 
Placení a věcné podmínky plnění 

1. Platební podmínky jsou uvedeny v příloze této smlouvy. 
2. Platba za provedení dílčích zkušebních úkonů bude provedena bezhotovostně na účet 

pověřeného. Platba Se uskuteční v korunách českých na základě faktury - daňového dokladu, 
se splatností 21 dnů od doručení faktury. Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti 
v souladu se Zákonem č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Konečná cena bude uhrazena povéřujicím nejdříve po splnění všech podmínek uvedených v této 
smlouvě. 

čıánek vı. 
Spolupùsobení pověřujícího 

vv.,ı . 

Poverujıcı se zavazuje: 

a) určit pracovníka, který je zodpovědný za věcnou a technickou stránku plnění této smlouvy, 
vv 

b) ihned seznámit povereného se všemi metodickými změnami i skutečnostmí podstatnýmí pro 
dokončení provádění dílčích zkušebních úkonů. 

čıánek vıı. 
vv Povinnosti povereného 

1. Vlastníkem výsledků provádění dílčích zkušebních úkonů je pověřující. Pověřený nesmí podat 
informace O hodnocení a výsledcích zkoušek třetím osobám. Tyto informace mohou být uvolněny 
jen na základě písemného souhlasu pověřujícího, podepsaného ředitelem Ústavu nebo jím 
pověřenou osobou.
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čıánęk vııı. 
Předání výsledků dílčích zkušebních úkonů 

Protokol O výsledcích dílčích zkušebních úkonů se předává dle metodik v termínech stanovených 
v aktuálním zadání, uvedeném v příloze této smlouvy. O předání výsledků dílčích zkušebních 
úkonů bude sepsán zápis, Z něhož bude patrný stav dodávky v okamžiku jejího předání. Vady, 
které budou zřejmé již při předání, musí být specifikovány v Zápise O předání. 

vv ı vv Povereny je povinen poskytnout poverujícímu na jeho vyžádání v průběhu zkoušek veškerá 
hodnocení, která byla k datu této žádosti provedena. 

Poverený má právo disponovat se sklizni pokusů nejdříve po odběru a odeslání veškerých 
vzorků k chemickým analýzám. 
K převzetí výsledků provádění dílčích zkušebních úkonů vyzve pověřený pověřujícího 5 dnů 
předem. 

článek ıx. 
Kvalita prací 

Pověřený se zavazuje provést odborné a zkušební úkony v kvalitě odpovídající účelu smlouvy a 
metodíkám, které pověřenému předal pověřující. 
Pověřený se zavazuje neprodleně informovat pověřujícího o všech skutečnostech vedoucích 
k ohrožení kvality a postupů hodnocení dle metodik včetně neprodleného oznámení takových 
projevů hodnoceného pokusu, které metodiky neobsahují. 
Pověřující má právo kdykoli zkontrolovat postup prací. 

vv O každé kontrole provedené poverujícím se provede zápis, ve kterém musí být konstatovány 
zjištěné skutečnosti. 

Článek X. 
Odstoupení od Smlouvy 

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

a) nedodání metodických pokynů pověřujícím, 
b) prokazatelně nedodržení základních metodických postupů pověřeným, 

c) bezdůvodně přerušení prací, které stanoví metodiky, 
d) vyhlášení úpadku na majetek pověřeného, 
e) porušení článku Vll. smlouvy. 

Smlouva zaniká dnem doručení písemného oznámení O odstoupení od smlouvy druhé smluvní 
Straně. 

čıánek xı. 
Pracovnícíjednající za Smluvní Strany 

Ve všech věcech této smlouvy jednají: 
za pověřujícího:
za povereného:
Dále jednají V technických věcech, týkajících se odborného a metodického vedení zkoušek a 
věcného plnění za pověřujícího a pověřeného osoby, uvedené v příloze této smlouvy.
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čıánek xıı. 
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. Pokud se při provádění dílčích zkušebních úkonů 
vyskytne potřeba dalších prací, které nebyly touto smlouvou sjednané, musí být dodatečně 
dohodnut způsob jejich provedení a cena. 
Povéřený 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 obchodni tajemství. 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, Z nichž jedno obdrží pověřujicí a jedno 
pověřený. 

Ve věcech výslovně néupravených touto smlouvou, popř. zákonem č. zákona č. 156/1998 Sb., 
o hnojivech, ve znění pozdějších predpisů, se vztahy mezi smluvními stranami ridí zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 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. 

Brně dne

lng. D nLıSéÍŤEÉ1NL|ıı&<g%ıl'žgıLN\ 
B Mgr. Alena Holecová 

„ _ , 

redıíel usta\í`@5 96 B'g

za pověřujícího pověřený
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Příloha ke smlouvě O provedení dílčích zkušebních úkonů 

I. 

I 
Technicko odborné Zadání 

Učel pokusu: provádění dlouhodobých Stacionárních pokusů zaměřených na výživu rostlin 
a ekologii a dále lyzimetrické sledování v souladu s ust. § 10 odst. 2, Zákona č. 156/1998 Sb., 
O hnojivech. 

Metodika provádění pokusu: 
Metodický pokyn č. 24/Szv Prováoèoi metodiky poınioh eteoionárnioh zkoušek UKZUZ 
ıvıetooioký pokyn č. 23/Szv ZÁKLADNÍ METODIKA přesných poınioh e náoobovýoh zkoušek 
UKZUZ 
Metodický pokyn č. 02/SZV Metodika dlouhodobého stacionárniho pokusu ekologického 
Zemědělství 

Předání výsledků - termín: do 14 dnů po vyhodnocení pokusu. 
Další požadavky pověřujícího: nejsou 

Il. 

Platební a cenové podmínky 

Věcné plnění Datum Finanční plnění 
Cena Kč 

Cena celkem Kč _ L 300 700 
Zadání pokusu Do 31. 5.2019 
Ošetřováni pokusu: Dle metodik 
Průběžná kontrola D 31.6. 2019 Vyúčtování nákladů za 

' 

provedené úkony 
Ukončení pokusu Dle metodik 
Převzetí protokolu Do 14 dnů po provedení - - 

rozborů 
Vyhodnocení Do 14 dnů po předání, 
protokolu faktura musí být splatná 

nej_později 1. 12. 2019



cena Jednající v tech. věcech 

Název pokusu Pracoviště ch náklady výsledků pověřujícího Za povereného 
počet 

Zkoušený kalkulované Adresazaslání Za -- 

parcel 
Sledování vlivu 
stupňované intenzity 
hnojení na výnosy 
plodin, agrochemické 
vlastnosti půd 
a bilanci živin 

Horažďovice 72 158 400 
UKZUL 
Oddělení výživy 
rostlin, Hroznová 
63/2, 656 O6 Brno 

Ověření různých 
systémů organického 
hnojení 

Horažďovice 40 74 000 
UKZUZ 
Oddělení výživy 
rostlin, Hroznová 
63/2, 656 06 Brno 

Lyzimetrické Sledov ání Horažďovice 1 3 500 
UKZUL 
Oddělení výživy 
rostlin, Hroznová 
63/2, 656 O6 Brno 

Porovnání různých 
systémů hnojení v 
podmínkách 
ekologického 
Zemědělství 

Horažďovice 18 64 800 

UKZÚL 
Oddělení 
ekologického 
Zemědělství, 
Hroznová 63/2, 
656 O6 Brno 


