
 
OBJEDNÁVKA/ SMLOUVA   č.:  
   

OBJEDNATEL DODAVATEL / ZHOTOVITEL 
  
Ministerstvo zemědělství  ZNALCI A ODHADCI  - znalecký ústav, spol. s r.o. 
Těšnov 65/17 Foltýnova 1027/16 
110 00 Praha 1  635 00 Brno 
 Číslo dodavatele u MZe: 105 926 
Zastoupený: Zastoupený: 
Ve věcech smluvních:  
JUDr. Jindřich Urfus, ředitel odboru 12150 

Ve věcech smluvních:  
Ing. Jaroslav Hába, MBA, jednatel 

Ve věcech technických:  
Ing. Daniel Froňek, vedoucí oddělení 

Ve věcech technických:  
Doc.Ing.Pavel Legát, CSc., znalec 
František Vrána, ved. technický pracovník 

 
Bankovní spojení: ČNB Bankovní spojení: … 
Číslo účtu: 1226001/0710 Číslo účtu: … 
IČ: 00020478 IČ: 25577298 
DIČ: CZ00020478 DIČ: CZ25577298 
 Registrován u: RS/KS v Brně 
 Spis. značka: C 35070 
  

 
 
Dle naší dohody u Vás objednáváme zhotovení níže uvedené plnění za následujících podmínek: 
 
I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ:  
 
Název zakázky: „Znalecký posudek Cukrovar Vrdy“. 
 
I.I. Specifikace a rozsah předmětu plnění: 
Jedná se o zpracování soudně znaleckého posudku ohledně produkčních možností Cukrovaru Vrdy 
v tzv. kvótovém roce 2003/2004 v souladu s objednávkou objednatele č. 4500111627 ze dne 23. 8. 
2016.  
 
Předmětem zakázky je zhotovení znaleckého posudku se znaleckou doložkou v souladu se zákonem 
o znalcích a tlumočnících včetně jeho předložení v soudním řízení. 
Zakázka zahrnuje zejména: 
− Zhodnocení znaleckých posudků předložených žalobcem; 
− Posouzení skutečných výrobních možností cukrovaru Vrdy v letech 2000 až 2006; 
− Posouzení splnění podmínek pro přidělení kvóty z rezervy cukrovarem Vrdy v tzv. kvótovém roce 

2003/2004. 
 
Počet vyhotovení posudku je 3x, v jazyce českém, všechna paré budou mít formu originálu. Pokud 
budou mít posudky povahu znaleckého posudku, pak budou vyhotoveny s náležitostmi podle 
zák.č.36/1967 Sb. a vyhl.č.37/1967 Sb. v platném znění. 
Zhotovitel odpovídá objednateli za kvalitní, všeobecnou a odbornou správnost provedení výsledku 
předmětu plnění a jeho včasné předání v souladu s touto objednávkou/smlouvou. 
Objednatel se zavazuje toto plnění převzít a zaplatit cenu. 
 
II. DOBA PLNĚNÍ 
 
Od: 8. 11. 2016   Do: 13. 12. 2016 
 
III. CENA 
Cena plnění je stanovena dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná, specifikace ceny : 
 
Cena v Kč celkem bez DPH: 250 000,00 
Samostatně DPH 21%: 52 500,00 
Cena v Kč celkem včetně DPH: 302 500,00 

 
Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů 
souvisejících s případnými poplatky, ubytováním pracovníků zhotovitele, dopravou do místa plnění 
Číslo smlouvy: 12-2017-12151 



2 
 
apod. Celková cena a/nebo jednotkové ceny mohou být upraveny pouze z důvodů legislativních 
změn. 
Odůvodněnou změnu smluvní ceny z důvodů na straně objednatele lze provést pouze písemnou 
dohodou, a to formou číslovaného dodatku k této objednávce/ smlouvě. 
 
IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
Jednorázově převodem na účet zhotovitele s termínem splatnosti 14 dnů od prokázaného doručení 
faktury (daňového dokladu). Dnem zdanitelného plnění je den předání díla. V pochybnostech se má 
za to, že faktura byla doručena třetí (3.) den po jejím odeslání. Za rozhodující se považuje datum 
podacího razítka poštovního úřadu. Fakturu lze předložit nejdříve při předání zakázky. Při objemu 
plnění nad 100.000,- Kč má zhotovitel nárok na zálohu do výše 30% celkového plnění. 
Fakturovaná částka bude odpovídat oceněnému rozpisu služeb uvedenému ve specifikaci ceny, 
která je nedílnou součástí této objednávky. Daňový doklad musí být vystaven včetně DPH. 
Podkladem pro úhradu činností bude faktura, vystavená zhotovitelem po splnění předmětu smlouvy 
a jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků a po zpětném předání zapůjčených podkladů  
s potvrzením zástupce zhotovitele a odpovědným pracovníkem objednatele. Bez tohoto soupisu není 
objednatel povinen tuto fakturu proplatit. 
Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/2004 Sb. tak, aby bylo 
naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely.  Faktury budou objednatelem hrazeny 
převodními příkazy. Adresa pro doručování faktur a písemností je uvedena v hlavičce objednávky. 
 
 
V. SMLUVNÍ SANKCE 

Neodevzdá-li zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu 
dohodnutou na 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 
Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost zhotovitele uhradit objednateli škodu, která 
vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků, vyplývajících ze smluvního vztahu. 

Nezaplatí-li objednatel vystavenou fakturu za řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit 
objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 0,05 % za každý den prodlení z nezaplacené částky od 
data splatnosti dle faktury, resp. zálohy, za každý den prodlení do zaplacení. 
Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost objednatele uhradit zhotoviteli škodu, která 
vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu. 
 
 
VI. ŘEŠENÍ SPORŮ 

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky/ smlouvy, 
především dohodou. 
 
 
VII. SOUČINNOST OBJEDNATELE 
Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení plnění, především na požádání 
zhotovitele umožní vstup a příp. vjezd do areálů, kde se posuzovaný majetek nachází, a to vč. sobot 
a nedělí, pokud to bude situace vyžadovat, dále zajistí doprovod pracovníka, který bude schopen 
podat potřebné technické informace, dále poskytne zhotoviteli  technickou/projektovou dokumentaci 
skutečného stavu provedení a další potřebné podklady (……………), vztahující se k majetku, dále 
provede prokazatelné proškolení pracovníků zhotovitele ve věci BaOZP, PO a ochrany ŽP, vztahující 
se k majetku objednatele. Pokud by objednatel vyžádané podklady neměl k dispozici, neprodleně je 
obstará a bez zbytečného odkladu je zhotoviteli předá, avšak o tuto časovou prodlevu se prodlouží i 
doba plnění díla. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost 
tak, aby mohl zhotovitel své závazky splnit včas v souladu s touto objednávkou/smlouvou a termíny  
v ní stanovenými. Objednatel tímto souhlasí s tím, aby pracovníci zhotovitele pořizovali potřebnou 
fotodokumentaci oceňovaného nebo zkoumaného majetku, která po zpracování elaborátů bude poté 
uložena v archivu zhotovitele nebo na výslovnou písemnou žádost objednatele smazána 
z elektronických médií zhotovitele. 
Objednatel vydá zhotoviteli plnou moc k jednání jeho jménem v dohodnutém rozsahu, pokud to 
situace bude vyžadovat. 
 
Při provádění případných diagnostických prací v souvislosti se zadaným plnění zajistí objednatel 
možnost připojení diagnostických zařízení zhotovitele na zdroj vody a elektrické energie, dále vydá 
prohlášení, že se v místě destruktivních diagnostických úkonů nenacházejí technické infrastrukturní 
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rozvody, které by mohly být těmito činnostmi porušeny nebo poškozeny. Pokud přesto k takovému 
porušení nebo poškození dojde, nenese zhotovitel zodpovědnost za způsobenou škodu. 
Odborné zapravování zkoumaných konstrukcí provede objednatel na svůj náklad; a to pod odborným 
dohledem zhotovitele, pokud jej k tomu vyzve. 
 
Pokud to situace bude vyžadovat a bude nutno provést další místní šetření (nad počet 2, která jsou 
obsažena v ceně plnění), pak toto bude provedeno pouze se souhlasem objednatele za podmínek 
výše uvedených, zhotovitel však má nárok na náhradu nákladů spojených s cestou a s prováděním 
místního šetření v těchto sazbách (10,-Kč/km, 350,-Kč/hod.za čas strávený na cestě, 500,-Kč/hod. za 
čas strávený na místním šetření a 800,-Kč/hod. za čas strávený na místním šetření při použití 
diagnostické techniky. 
 
VIII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 
Zhotovitel je držitelem potřebného oprávnění pro výkon činnosti dle této smlouvy a bude svoji činnost 
vyvíjet tak, aby došlo ke kvalitnímu a včasnému provedení díla. Zhotovitel se bude řídit platnými 
obecně závaznými předpisy. Pokud to bude situace vyžadovat, je zhotovitel po předchozím 
projednání s objednatelem oprávněn k realizaci díla přizvat další osoby s obdobnou kvalifikací.  
Zhotovitel tímto potvrzuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu u pojišťovny registrované v ČR s tím, 
že tuto pojistnou podmínku bude akceptovat po celou dobu realizace díla. 
 
 
IX. MLČENLIVOST 
Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí o skutečnostech vůči třetím osobám, o kterých se 
dozvěděli v souvislosti s plněním, a to po dobu 3 let. Zpracované elaboráty nebo údaje z nich mohou 
být publikovány pouze pro lektorské a vydavatelské činnosti zhotovitele při zachování anonymity 
majetku a vlastníka majetku, a po předchozím souhlasu objednatele. 
 
 
X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
Tato objednávka/smlouva zavazuje zhotovitele/ dodavatele i objednatele ke splnění závazků a po 
potvrzení oběma smluvními stranami nahrazuje Smlouvu o poskytování služeb. 
Ustanovení této objednávky/ smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou odsouhlasenou 
oběma smluvními stranami. Pokud není v objednávce a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se 
vztahy založené na základě jejího oboustranného podpisu Občanským zákoníkem. 
Na důkaz souhlasu zašlete písemně 2x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na naši adresu, 
z nichž následně 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel/dodavatel. 
Objednatel upozorňuje, že vylučuje možnost přijetí objednávky dle § 1740 odst. 3, věta první, zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Přijetí objednávky s jakýmikoli, byť i nepodstatnými, dodatky nebo 
odchylkami nebude považováno za její přijetí, ale za nový návrh k jednání. 
Účastníci této objednávky/ smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla 
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za 
jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
 
V Praze, dne 8. 11. 2016 V Praze, dne 8. 11. 2016 
Za objednatele: Za dodavatele/ zhotovitele: 
 
JUDr. Jindřich Urfus, v.r. 
ředitel odboru 

 
Ing. Jaroslav Hába,v.r. 
Jednatel, ZNALCI A ODHADCI  - znalecký 
ústav, spol. s r.o. 
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