
 
 

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
Spisová značka: CN/87/CN/19   

Č. J.: 3896/19/CN 

Číslo smlouvy objednatele:  

Číslo smlouvy poskytovatele: OS 247 

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB   

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 
1. PLZEŇSKÝ KRAJ 
se sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň 
IČO: 70890366 
DIČ: CZ 70890366  
zastoupený: Bc. Josefem Bernardem, hejtmanem Plzeňského kraje 

na základě usnesení Rady Plzeňského kraje  č. 3528/19 ze dne 20. 05. 2019 pověřena k podpisu: 
Mgr. Radka Trylčová, členka Rady PK pro oblast životního prostředí a zemědělství 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
č. ú.: 1083003606/5500 
(dále jen „zadavatel“, „objednatel “) 

a  

2. "AGRO-LA", spol. s r.o. 

se sídlem: Jiráskovo předměstí 630, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec 

IČO: 46682325 
DIČ: CZ46682325 
oprávněný zástupce (statutární orgán): LEOŠ WINKLER 
č. ú.: 12407473/0300  ČSOB a. s. 
(dále jen „poskytovatel“) 

 
Preambule 

Tato smlouva je uzavřena mezi smluvními stranami na základě výsledků zadávacího řízení podlimitní 
veřejné zakázky s názvem „Zajištění laboratorních vyšetření na mor včelího plodu (MVP)“, z kterého 
byla nabídka poskytovatele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 

Veřejná zakázka byla uveřejněna dne 14. 6. 2019 a byla realizována podle Zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“).  

 

 Článek I.  
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele provést pro objednatele řádně a včas veškeré 
činnosti včetně souvisejících dodávek potřebných pro plošný preventivní monitoring nákazy 
moru včelího plodu, způsobeného bakterií Paenibacillus larvae (dále i předmět plnění nebo dílo) 
dle specifikace a za podmínek stanovených touto smlouvou.  
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2. Poskytovatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s odbornou 
péčí a znalostí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. Vše za podmínek 
stanovených touto smlouvu. 

3. Předmětem plnění a dílem se rozumí: 

a) dodávka vhodných obalů na vzorky směsné měli v předpokládaném množství 5 900 ks na 
adresy uvedené v příloze č. 1 této smlouvy - předpokládané množství vzorků je zároveň 
maximální; 

b) vyhotovení vzoru objednávky (žádanky), včetně potřebných příloh a dále vytvoření návodného 
postupu pro jednotný sběr vzorku včelí měli pro včelaře; 

c) převzetí vzorků a vyšetření převzatých vzorků měli na přítomnost původce moru včelího plodu; 

d) zhotovení protokolů a zprávy o provedeném vyšetření a jejich předání objednateli a 
odesilatelům zásilky vzorku; 

e) v případě zjištění pozitivního nálezu neprodlené informování Krajské veterinární správy pro 
Plzeňský kraj a současné informování odesilatele vzorku a odboru životního prostředí krajského 
úřadu Plzeňského kraje; 

f) účast poskytovatele na odborném semináři pořádaným objednatelem s prezentací zjištěných 
výsledků. 

4. Výstupem budou dokumenty zpracované v textové a editovatelné podobě pro další užití dle 
potřeb objednatele (DOC atd.) a zároveň dodané v tištěné a digitální podobě na datovém nosiči 
(USB, CD atd.).  

 

Článek II.  
Termín a místo předání díla  

1. Předmět plnění se začíná realizovat po nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. Předmět plnění bude realizován po dobu platnosti této smlouvy až do vyšetření 
předpokládaného počtu 5 900 vzorků.  

3. Harmonogram jednotlivých plnění: 

a) dodávka obalů na směsné vzorky zimní měli včelařským organizacím na adresy uvedené v 
příloze č. 1 této smlouvy  a vyhotovení vzoru objednávky (žádanky), včetně potřebných příloh a 
dále vytvoření návodného postupu pro jednotný sběr vzorku včelí měli pro včelaře nejpozději 
do 31. 9. 2019. 

b)  převzetí vzorků do 10. 1. 2020. 

c)  vyšetření převzatých vzorků měli zhotovení protokolů a zprávy o provedeném vyšetření a jejich 
předání objednateli a odesilateli vzorku nejpozději do 15. 3. 2020. 

d) zajištění semináře ve spolupráci s objednatelem v průběhu prvního pololetí roku 2020. 
Poskytovatel bude o připravovaném semináři informován 15 dnů před jeho konáním.   

4. Místem předání díla je sídlo objednatele, pokud není smlouvou stanoveno v konkrétních 
případech jinak. 

 
 
 
 

Článek III. 



Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Smluvní strany si budou vzájemně poskytovat plnou součinnost při plnění předmětu smlouvy.
2. Kontaktní osoby objednatele a poskytovatele ve věcech této smlouvy:

- objednatel:
jméno:
tel:
email:

- poskytovatel:
jméno:
tel:
email:

s tím, že případnou změnu těchto osob jsou smluvní strany povinny si hlásit písemně (postačí
emailem) předem na kontakty v tomto odstavci uvedené.

3. Vyskytnou-li se události, které jednomu nebo oběma stranám částečně nebo úplně znemožní
plnění jejich závazků podle smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení informovat a
společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na
náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě dopustila.

4. Dnem předání díla, které má charakter autorského díla, přechází na objednatele oprávnění
autorské dílo užívat všemi způsoby v neomezeném rozsahu, včetně oprávnění dále zpracovat
příslušné části autorského díla a pořizovat jejich rozmnoženiny i nad rozsah sjednaný v této
smlouvě (dále jen „licence“). Objednatel není povinen licenci využít.

5. Poskytovatel uděluje objednateli bezplatnou výhradní licenci pro časově a teritoriálně
neomezené užití autorského díla. Součástí výhradní licence je oprávnění objednatele upravit či
jinak měnit autorské dílo, jeho název nebo označení autora, oprávnění spojit autorské dílo s
jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného.

6. V případě, že nebude provedeno vyšetření maximálního počtu vzorků včelí měli, poskytovatel
veškeré nevyužité obaly dodané včelařským organizacím uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy
odebere nazpět.

Článek IV.
Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na následující ceně za vyšetření jednoho směsného vzorku včelí měli a
související činnost:

cena bez DPH za vyšetření jednoho vzorku včelí měli: 240 Kč
sazba DPH: 21 %
cena včetně DPH za vyšetření jednoho vzorku včelí měli: 290,40 Kč
2. Cena musí být cenou pevnou, nezávislou na změně podmínek v průběhu trvání smluvního

vztahu. Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně
vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětné zakázky.

3. Cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádnému splnění předmětu plnění včetně všech
nákladů souvisejících, tj. v ceně za vyšetření jednoho vzorku musí být zahrnuty zejména náklady
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na zpracování materiálu, náklady na poskytování spotřebního materiálu a provedení včetně 
distribuce výsledku. 

4. Úprava nabídkové ceny s DPH je možná pouze v případě, že v období trvání smluvního vztahu 
dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke 
smlouvě.  

5. Po provedeném vyšetření a předání díla objednateli je poskytovatel oprávněn vystavit fakturu na 
základě skutečně provedených vyšetření směsných vzorků včelí měli. Přílohou faktury bude 
seznam celkově provedených vyšetření.  

6. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a účetního dokladu ve smyslu 
příslušných právních předpisů, zejména Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů a Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a 
náležitosti dle § 435 občanského zákoníku.  

7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti dle výše citovaných zákonů či faktura bude 
obsahovat nesprávné či neúplné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit fakturu do data 
splatnosti, aniž by ji uhradil. V tomto případě je poskytovatel povinen vystavit novou řádnou 
fakturu s novým datem splatnosti a objednatel není do uplynutí nového data splatnosti 
v prodlení se splácením faktury. 

8. Objednatel neposkytuje zálohy. 

9. Splatnost řádně a včas vystavené faktury se stanovuje na 30 dní ode dne doručení faktury do 
sídla objednatele.  Závazek splatnosti je splněn okamžikem odeslání příslušné částky z účtu 
objednatele na účet poskytovatele.  

10. Objednatel bude hradit celkovou cenu za dílo v české měně bezhotovostním převodem na účet 
poskytovatele na základě faktury vystavené poskytovatelem a doručené objednateli nejpozději 
k 20. dni následujícího kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém byly laboratorní služby řádně 
splněno.    

 

Článek V. 
Odpovědnost za vady 

1. Poskytovatel odpovídá objednateli za škody, které mu způsobí při plnění této smlouvy svým 
zaviněným jednáním. Poskytovatel nese odpovědnost za vadné plnění a i za opožděné plnění. 

2. Poskytovatel se odpovědnosti zprostí zcela nebo zčásti, prokáže-li se, že se na vzniku škody 
podílel nepovolený, nesprávný či nekvalifikovaný zásah pracovníků objednatele či třetích osob. 

3. Poskytovatel nese veškerou odpovědnost za jednání osob, které použil v souvislosti s plněním 
předmětu této smlouvy, bez ohledu na to, zda se jedná o jeho vlastní zaměstnance nebo 
zaměstnance jeho smluvních partnerů či jiné osoby. 

 

Článek VI. 
Úrok z prodlení, smluvní pokuta 

1. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit fakturu v rozsahu, v jakém dle 
smlouvy vznikl poskytovateli nárok na její úhradu nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly 
strany této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,01 % z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel 
v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě, že poskytovatel poruší nebo nesplní jakoukoliv svoji povinnost upravenou v  této 
smlouvě, na jejíž nesplnění nebo porušení byl objednatelem předem písemně upozorněn, je 
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objednatel oprávněn požadovat (fakturovat) smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý jednotlivý 
případ zvlášť. 

3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé v příčinné 
souvislosti s porušením povinnosti, která má za následek placení smluvní pokuty.  

4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné nejpozději do 30 dní od data, kdy byla povinné 
straně doručena písemná výzva k zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, a to na účet 
oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. 

 

Článek VII. 
Způsob ukončení smluvního vztahu 

1. Smlouva končí svoji platnost řádným provedením díla, písemnou dohodou smluvních stran, nebo 
odstoupením od smlouvy.  

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud poskytovatel poruší nebo nesplní 
jakoukoliv svoji povinnost upravenou v této smlouvě a v jejich přílohách a opakovaně poskytuje 
plnění dle této smlouvy s nedostatky, na které byl objednatelem opakovaně písemně 
upozorněn. 

3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho 
doručení druhé straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty 
nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní 
povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od 
smlouvy, zejména ujednání týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami.  

4. V případě, že smluvní vztah bude ukončen dohodou, musí být tato dohoda písemná, jinak bude 
považována za neplatnou. 

 

Článek VIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta 
smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu.  V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 
povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.   

2. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně 
příslušnými orgány České republiky. 

3. Pokud se stane nebo bude shledáno kterékoli ustanovení této smlouvy nebo jeho část 
neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstávají všechna ostatní ustanovení této 
smlouvy platná, účinná a vymahatelná v největším možném rozsahu a smluvní strany se zavazují 
do deseti pracovních dnů od písemné výzvy druhé smluvní strany nahradit takové neplatné, 
neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením, které bude platné, účinné a 
vymahatelné a které bude v největším možném rozsahu odpovídat původnímu smyslu 
nahrazovaného ustanovení. 

4. Poskytovatel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, či jiných dotačních orgánů.  

5. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá poskytovatel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 
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6. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik 
práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do 
vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní 
straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou 
doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako 
nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl. 

7. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

8. Smlouvu o poskytování služeb lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se 
zákonem  a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých 
dodatečných prací, méněprací a změny díla. 

9. Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

10. Poskytovatel bere na vědomí, že tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními 
stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv), které provede objednatel. Poskytovatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, bere na 
vědomí, že zadavatelem (objednatelem) bude tato smlouva uveřejněna v registru a případně i na 
profilu zadavatele včetně všech jejích změn, dodatků a příloh.  

11. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou 
stejnopisech. 

12. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

13. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení jsou v souladu s nabídkou 
poskytovatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr poskytovatele díla dle této smlouvy. 

14. Tato smlouva ve výše uvedeném znění byla schválena Radou Plzeňského kraje usnesením č. 
3528/19 ze dne 20. 5. 2019. 

15. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující příloha č. 1 Adresy včelařských organizací 

 

V Plzni                                V Jindřichově Hradci 

 Objednatel       Poskytovatel 

 

 

 

____________________     ____________________                                                  

Mgr. Radka Trylčová      Leoš Winker  

členka Rady Plzeňského kraje pro oblast   jednatel 

životního prostředí a zemědělství   "AGRO-LA", spol. s r.o. 
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Příloha č. 1: Adresy včelařských organizací 

 

Název IČO Adresa 

Český svaz včelařů, z.s., základní 
organizace Plzeň - střed 

49778030 V Závrtku 646/26, Koterov, 326 00 Plzeň 

Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace 
Tachov 

64884694 Hornická 1695, 347 01 Tachov 

Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace 
Plzeň město 

00434493 V Závrtku 646/26, Koterov, 326 00 Plzeň 

Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace 
Plzeň-sever 

64353486 Masarykovo nám. 1, 331 41 Kralovice 

Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace 
Plzeň-jih 

49181904 Sokolovská 835, 334 41 Dobřany 

Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace 
Domažlice 

00434451 Náměstí 1, 345 06 Kdyně 

Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace 
Klatovy 

00434485 nám. Dr. E. Beneše 38, 340 12 Švihov 

Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace 
Rokycany 

00434523 Květná 740, 33701, 337 01 Rokycany 

 


