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na vývoji nových produktů, postupů a technologií v zeměd

v rámci řešení projektu PRV s názvem „Inovace v managementu ochrany a hnojení rostlin
založené na zavádění telematických systémů.", registrační číslo projektu

18/006/16210/780/000024

(dále jen „Smlouva")

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

ZP Otice, a.s.
Se sídlem Hlavní 266, 747 81 Otice
IČO: 64609910
DIČ: CZ64609910
Zastoupená ing. Petrem Ševčíkem, předsedou představenstva a panem Josefem Ševčíkem,
místopředsedou představenstva
Spisová značka: B 1739 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Bankovní spojení: 1840076379/0800
Telefon: 553 637 222,724 088 006 E-mail: petr.sevcik@zpotice.cz
(dále jako „Objednatel")

V

Ceská zemědělská univerzita v Praze
Se sídlem Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
Zastoupená Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 9021-6325762/0800
Kontaktní osoba: doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.
Telefon: +420 604 526 318 E-mail: kroulík@tf.czu. cz
(dále jako „Dodavatel" nebo „ČZU")
(společně dále také jako „smluvní strany")

tuto

SMLOUVU 0 SPOLUPRÁCI

I. Předmět smlouvy

1. Dodavatel v rámci spolupráce zajistí:

a) analýzu současného stavu ochrany a hnojení rostlin, včetně popisu úrovně variability pozemků a
jejich výnosového potenciálu,
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b) vypracovanf navrhu optimalizace pracovnfch postupu a aplikace modernich technologii

v jednotlivych oblastech rostlinne vyroby,

c) vypracovani podkladu pro aplikace pesticidu a hnojiv a vyuzitf vzdaleneho prfstupu a sdileni dat.

d) vypracovani zaverecne zpravy projektu hodnotfci fungovanf vsech drive analyzovanych oblasti a
systemt1 managementu pestovani rostlin v novych podmfnkach a definujfcf skutecne dosazene
prinosy porovnane s predpoklady popsanymi ve vystupu die bodu b) a c).

2. Vystupem z uvedenych cinnosti bude:

a) zprava popisujici aktualni stav fungovani farmy ZP Otice, a.s. v obdobi 2018 az 2021 v oblasti
vyuziti strojoveho parku a sberu dat,
b) hodnoceni urovne variability pozemku, tvorba map vynosoveho potencialu a zpracovanf
podkladu pro variabilni aplikace za rok 2019 az 2021,
c) tvorba databazf sledovanych a statisticky analyzovanych parametru realizovana v obdobi
2018 az 2021,
d) navrh optimalizovaneho systemu a managementu resfci jednotlive problematicke okruhy
popisujici potencialnf prf nosy ve vsech dotcenych oblastech,
e) zaverecna zprava analyzujfci funkcnost nove aplikovanych inovacnich technologif a skutecne
dosazene prfnosy ve vsech dotcenych oblastech fungovanf farmy vypracovana a predlozena do
zafi2021.
f) vypracovany navrhy jfzd a aplikacnich map

II. Termin a zpusob realizace, resitelsky tym

1. Smluvnf strany shodne prohlasujf, ze realizace cinnostf, ktere jsou predmetem plnenf, jiz v ramci 
resenf predmetneho projektu probiha od 1.9.2018. Realizace c-eleho projektu dle teto smlouvy pak 
bude probihat nejdele do 31.12.2021.

2. Smluvni strany se dohodly, ze plneni poskytnuta od 1.9. 2018 do dne ucinnosti toto smlouvy se 
zapocitavaji dnem ucinnosti na plneni die teto smlouvy.

3. Provozni sledovani zajisti Objednatel ve spolupraci s Dodavatelem v podminkach samotneho 
podniku Objednavatele (ICO:64609910). Pfesne terminy konzultaci, provoznich sledovani, 
mereni, sberu dat, resp. predstavenf analyz a zjistenych vysledku jsou predmetem domluvy 
kontaktnich osob smluvnich stran, a to vzdy s predstihem alespon 7 pracovnich dni.

4. Pri resenf budou vyuzity technologie / zarizeni ve vlastnictvf Dodavatele.

5. Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli vysledky zjistene a evidovane u vsech kategorii 
skotu chovanych na vyse zminene farme v ramci faremni evidence i kontroly uzitkovosti.

6. Tvorba a vyhodnoceni databaze, resp. analyzy, vypracovani dilcich zprav, navrhu optimalizace, i 
zaverecne zpravy bude probihat v prostorach Dodavatele za vyuziti jeho technologii/zafizeni.

7. Resitelsky tym bude sestaven nasledovne:

a) Odpovedny pracovnik: xxxx, Katedra zemedelskych stroju,

b) Spoluresitele: xxxx, Katedra agroekologie a biometeorologie,
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xxxx 

8. Dodavatel je opravnen rozsirit i'esitelsky tym v prubehu reseni o dalsi pracovniky CZU i externisty.

9. Dodavatel se zavazuje, ze na pozemcfch Objednatele budou zhodnoceny podklady o vyuziti
strojoveho parku a zmapovany pozemky s pouzitim pristrojoveho vybaveni Dodavatele,
vypracovany navrhy jizd a aplikacnfch map, predany vystupy o urovni variability pozemku a
vypracovana priibezna zprava o reseni projektu predkladana Objednateli Dodavatelem kazdy rok

III. Cena

1. Celkova cena za provedene sluzby bez DPH byla mezi smluvnimi stranami stanovena dohodou
v celkove vysi: 1 150 000Kc bez DPH (slovy: jeden milion sto padesat tisic). Jedna se o cenu
celkovou a maximalne moznou.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za sluzby na ucet Dodavatele, ktery bude uveden na fakture.

IV. Platebni podminky a fakturace

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli cenu za provedene sluzby do 15 dni od podpisu
Predavaciho protokolu potvrzujiciho pi'edanf vystupii uvedenych v clanku I. odst. 2. teto smlouvy.

2. Z diivodu rozlozenf doby resenf se Objednatel a Dodavatel dohodli, ze v roce 2019 bude z celkove
castky zaplacena Dodavateli castka 200 000,- Kc bez DPH, a to do 20. 10. 2019. Objednatel a
Dodavatel dohodli, ze v roce 2020 bude z celkove castky zaplacena Dodavateli castka 200 000,
Kc bez DPH, a to do 20. 10. 2020. Platby budou provedeny na zaklade faktur vystavenych
Dodavatelem.

3. Zbyvajfcf castka z celkove ceny, tedy castka 750 000,- Kc bez DPH, bude dodavateli zaplacena po
predanf a odsouhlasenf zaverecne smlouvy ze strany SZIF (Statnf zemedelsky intervencnf fond)
podle podminek uvedenych v clanku IV. odst. 1. teto smlouvy. Presne znenf textu faktury bude
pred fakturaci odsouhlaseno obema smluvnfmi stranami.

4. DPH bude pripoctena a odvedena v souladu s platnymi pravnf predpisy.

5. Danovy doklad-faktura musi obsahovat vsechny nalezitosti radneho ucetniho a danoveho dokladu
ve smyslu prfslusnych pravnich predpisu, zejmena zakona c. 235/2004 Sb., o dani z pridane
hodnoty, ve znenf pozdejsfch predpisii.

6. Pokud bude objednatel v prodlenf s placenf m v dohodnute lhute splatnosti, miize Dodavatel
vyuctovat a objednatel je povinen zaplatit urok z prodleni ve vysi 0,01 % z dluzne castky za kazdy
i zapocaty den prodleni.

V. Pniva a povinnosti smluvnich stran

1. Dodavatel se zavazuje realizovat sluzby poskytovane v ramci plneni teto smlouvy v maxima.Inf mozne
kvalite a za podminek a zpusobem v teto smlouve a jejich prilohach stanovenych.
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2. Objednatel se zavazuje zaplatit za poskytnutí služeb cenu dle čl. li[ a způsobem dle čl. III a IV této
smlouvy.

3. Dodavatelje povinen informovat Objednatele bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by
mohly být na překážku plnění předmětu smlouvy a navrhovat řešení k jejímu odstranění.

4. Dodavatel se zavazuje pň realizaci služeb postupovat tak, aby nedocházelo k žádným
neopodstatněným prodlevám.

5. Objednatel je povinen informovat Dodavatele bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by
mohly být na překážku plnění předmětu smlouvy.

6. Smluvní strany se zavazují, že při plnění závazků a povinností vyplývajících z této smlouvy budou
vždy postupovat a vystupovat ve vzájemné součinnosti ajednat tak, aby bylo zachováno a šířeno dobré
jméno druhé smluvní strany, a vyvarují se takových jednání, která by mohla ohrozit či poškodit dobré
jméno druhé smluvní strany.

7. Výstupy dle článku I. odst. 2.jsou vlastnictvím Objednatele. Výsledky nesmí být veřejně prezentovány
ani publikovány bez písemné dohody mezi Objednatelem a Dodavatelem.

VI. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní vztah zaniká předáním výstupů aproplacením faktury za poskytnutí znalostí a výstupů dle
této smlouvy, znějící na částku dle čl. III odst. 1 této smlouvy.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že Dodavatel nebude plnit
své závazky sjednané vtéto smlouvě a nedostatky neodstraní ani po písemné výzvě Objednatele, ve
které bude poskytnuta Dodavateli přiměřená lhůta k nápravě těchto nedostatků. Odstoupení od této
smlouvyje účinné dnem doručení odstoupení Dodavateli.

VII. Ostatní ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran a veškeré otázky z této smlouvy vyplývající, pokud nejsou upraveny
touto smlouvou, řídí se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Veškeré změny a dodatky této smlouvy budou v písemné formě, podepsané oprávněnými zástupci
smluvních stran.

3. Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží Dodavatel
a dva Objednatel.

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních strana účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv.

5. Objednatel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva
mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
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6. Objecinatel bere na vedomf a souhlasf, ze je osobou povinnou ve smyslu § 2 pfsm. e) zakona
c. 320/200 l Sb., o financnf kontrole, ve znenf pozdejsfch predpisu. Objednatel je povinen plnit
povinnosti vyplyvajfcf pro neho jako osobu povinnou z vyse citovaneho zakona.

7. Smluvnf strany potvrzujf, ze si tuto smlouvu pred jejfm podpisem pi'ecetly a s  jejim obsahem souhlasi,
ze nebyla uzavi'ena v tisni ani za napadne nevyhodnych podminek. Na dukaz toho pi'ipojujf sve
podpisy.

V Praze cine 

Ing. Jana Vohralikova 
kvestorka 

Provereno pravn(m odd. CZU v Pr e 
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V Oticich cine 2. ',. 7. 24 '1 J 

Ing. Petr Sevcik 
predseda predstavenstva 

Josef Sevcik 
mfstopredseda predstavenstva 

ZP Otiee, a.s.
Otice, Hlavni 266, PSC 747 81
DIC: CZ64609910 


