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(dále jen "zhotovitel") 

u Z a v í r aj í podle § 2586 anásl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dálejen ,,ObčZ*ˇ), 
tuto 

SMLOUVU O DÍLO 
Čı. I 

Předmět díla 

1. Předmětem díla je provedení odběru vzorků půd a vypracování dokumentačního materiálu 
k těmto vzorkům pro účely agrochemického zkoušení zemědělských půd v zemědělských 
podnicích (viz příloha), dle pokynů objednatele, V souladu S § 4 zákona Č. 147/2002 Sb., o 
Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, ve Znění pozdějších předpisů, a 
v souladu se Zvláštním zákonem a přímo použitelnými předpisy Evropske' unie, zde 
konkrétně V souladu s § 10 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních 
látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a O agrochemickěm zkoušení 
zemědělských půd /zákon o lmojivech/, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon 
č. 156/1998 Sb.“, a vyhláška č. 275/1998 Sb., O agrochemickěm zkoušení zemědělských 
půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozeınků, ve znění pozdějších předpisů, dále 
jen „vyhláška č. 275/1998 Sb.“) a za úplatu. Pokyny objednatele jsou pro zhotovitele 
závazné ve smyslu § 2592 ObčZ_ 
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Seznam vlastníků půdy, event. zemědělských podnikatelů, u nichž budou odběry vzorků 
půd prováděny, je jakožto příloha č. l nedílnou součástí této smlouvy. 

Zhotovitel vypracuje dokumentační materiál včetně mapových zobrazení podle 
"Pracovních postupů pro agrochemické zkoušení zemědělských půd V CR" (dále jen 
pracovní postupy), které jsou pro zhotovitele závazné. 

Zhotovitel provede úpravu vzorků do vzorkovnic a přepravek objednatele V souladu 
S pracovními postupy. 

Objednatel poskytne zhotoviteli potřebné tiskopisy a kopie archivních mapových 
podkladů. 

Obj ednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit jeho cenu. 

ČI. II 
Doba plnění; místa předání díla 

Odběry vzorků půd bude zhotovitel provádět V obdobích, která jsou uvedena V pracovních 
postupech, kapitola II. Odběr půdních vzorků. 
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele (Viz čl. VIII bod 2 této Smlouvy) předá materiály 
vymezené V čl. I bod 3 této smlouvy a odebrané Vzorky, upravené podle čl. I bod 4 této 
smlouvy, osobě oprávněné jednat za objednatele (Viz čl. VIII bod l Smlouvy) na pracovišti 
øhjøánaıęıø Planá nad Lnžnini, ČSLA 23, PSČ 391 11 a tø vždy nøjpøzáčji áø jęđnøhø 
měsíce po ukončení odběru vzorků V daném zemědělském podniku. Je-li odběr vzorků 
ukončen V průběhu měsíce listopadu, musí být tyto materiály a Vzorky předány nejpozději 
do 10. prosince. 
O předání díla se Sepíše zápis, který podepíší osoby oprávněné jednat za smluvní strany 
ve věcech této smlouvy. 

Čı. III 
Cena díla 

Objednatel zaplatí zhotoviteli 16,00 Kč (Slovy šestnáct korun) Včetně DPH za 1 ha 
zemědělské půdy, na níž byly provedeny odběry vzorků. V případě vinice, na níž byly 
provedeny odběry vzorků, Objednatel zaplatí zhotoviteli 75,00 Kč (Slovy Sedmdesát pět 
korun) včetně DPH za 1 ha. 

Celková maximální cena díla činí 202 896,- Kč (Slovy dvě sta dva tisíce osm set devadesát 
šest Kč). Tuto částku lze překročit jen po změně smlouvy učiněné V souladu S čl. IX bod 4 
této Smlouvy. 

Čı. Iv 
P0dmı'nky placení 

Po ukončení jarního odběru vzorků a předání materiálů (čl. II bod 2) vystaví Zhotovitel 
fakturu S těmito náležitostmi: 

- označení faktury a číslo; 
- identifikační údaje zhotovitele a objednatele; 
- předmět plnění, číslo smlouvy; 
- cena za provedenou část díla; 
- částka k úhradě.



Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu do 14 dnů poté, co mu byla doručena. To neplatí, 
pokud jsou údaje na faktuře chybné; V takovém případě je objednatel oprávněn faktuı`u 
zhotoviteli vrátit. 

2. Po ukončení podzimního odběru vzorků a předání materiálů (čl. II bod 2 této smlouvy) 

'w 
_)

4

5

1

2

1

2

3 

1. 

vystaví zhotovitel fakturu S těmito náležitostmi: 
- označení faktury a číslo; 
- identifikační údaje zhotovitele a objednatele; 
- předmět plnění, číslo smlouvy; 
- cena za provedenou část díla; 
- částka k úhradě 

Faktura musí být doručena nejpozději do 1. prosince. 
Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu do 14 dnů poté, co mu byla doručena. To neplatí. 
pokud jsou údaje na faktuře chybné; V takovém případě je objednatel oprávněn fakturu 
zhotoviteli vrátit. 

Forma platby: Obj ednatel provede jednotlivé platby na účet zhotovitele. 
Faktury zhotovitel zasílá na adresu pracoviště objednatele: Planá nad Lužnicí, ČSLA 23, 
PSC 391 11. 
Fakturace V jiném období než po ukončení jarního a podzimního odběru ınůže být 
provedena pouze ve výjimečně zdůvodněných případech. 

Čı. V 
Vlastnické právo k oťlebraným vzorkům a k dokumentačním materiálům; 

vı nebezpecı škody na těchto věcech 

Vlastnické právo k odebraným vzorkťun a k dokumentačnímu materiálu přechází 
na objednatele jejich předáním a převzetím V souladu S čl. II bod 2, 3 této smlouvy. 
Nebezpečí škody na odebraných vzorcích a dokumentačním materiálu nese do jejich 
předání a převzetí V souladu S čl. II bod 2, 3 této smlouvy zhotovitel. 

Čı. VI 
Kvalita plněnı' 

Zhotovitel se zavazuje dílo provést V kvalitě odpovídající účelu této smlouvy a právním 
předpisům zmíněným včl. I bod 1 smlouvy, zejména § 1 odst. 1-3 a 6 Vyhlášky 
č. 275/1998 Sb. 

Za účelem kontroly provádění díla je zhotovitel povinen oznámit osobám jednajícím 
za objednatele plán odběru vzorků V příštím týdnu. 
Zhotovitel je povinen informovat S dostatečným časovým předstihem a vhodným způsobem 
(telefonicky, e-mailem) zemědělské podnikatele event. vlastníky půdy, u nichž budou 
odběry vzorků půd prováděny, o přibližném termínu Vzorkování. 

Čı. VII 
Zánik smlouvy 

Porušení povinností zhotovitele vymezených V čl. I bod 1-4, čl. II, čl. VI bod 1 a čl. IX bod 
1, 2 této smlouvy je podstatným porušením Smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 ObčZ a 
zakládá právo objednatele od Smlouvy odstoupit.
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Každá ze smluvních stran je oprávněna smlouvu kdykoli vypovědět S výpovědní dobou 
jeden měsíc počínající od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi na adresu 
druhé smluvní strany uvedenou V záhlaví smlouvy. Výpověď se považuje za doručenou 
rovněž okamžikem odmítnutí převzetí zásilky nebo uplynutím úložní doby, ve které byla 
Zásilka uložena u držitele poštovní licence. 

Čı. VIII 
Osoby jednajícı' za objednatele a zhotovitele 

Ve věcech této Smlouvy jednají za objed

Ve věcech této Smlouvjgˇedná za zhotovite

Čı. IX 
Závěrečná ustanovení 

Zhotovitel nesmí prováděním díla pověřit jinou osobu. 

Zhotovitel nesmí výsledky své činnosti poskytnout jiným osobám než obj ednateli. 
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Sınlouva je 
účinná od jejího řádného zveřejnění V registru smluv. 
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním konečného znění oboustranně uzavřené smlouvy 
s jejími Součástmi a dodatky v souladu S platnými právními předpisy. Dále souhlasí se 
zveřejněním případných dodatků uzavřených ktéto smlouvě, dalších smluv na tuto 
smlouvu navazujících, jakož i se zveřejněním dalších aspektů tohoto smluvního vztahu. 
Žádná část smlouvy není považována za obchodní tajemství. 

Jakékoliv změny v obsahu této smlouvy lze činit pouze fonnou písemných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. 
Objednatel vybaví zhotovitele úředním pověřením (V souladu s § 10 odst. 3 zákona. 
č. 156/1998 Sb.) za účelem vytvoření předpokladů pro plnění ujednání této smlouvy (vstup 
na cizí pozemky atd.). 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2020. 
Smlouva je dána ve dvou vyhotoveních, Z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom; 
má 4 strany a jednu přílohu. 
Smluvní Strany smlouvu přečetly, S jejím obsahem souhlasí a uzavírají ji po zralé úvaze 
jako výraz své svobodné a vážné vůle. 

V Brně dne: 2.020 
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.... 

Ing. iel 

ředi lústavu 

..



Seznam zemědělských podniků pro odběr půdních vzorků AZZP V roce 2020 
Příloha cˇ. 1 ke smlouvě č. J 1/2020 

Region Zemědělský subjekt ha zem. půdy Kč 
250 4 000,00 
282 4 512,00 

J. Hradec 2 202 35 232,00 
1441 23 056,00 
1871 29 936,00 
3 224 
436 

51 584,00 

6 976,00 
Č. Budějovice 2 004 32 064,00 

971 15 536,00 

CELKEM 12 681 202 896,00


