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, Doslôna právni ůcidělení ČZU dne:

Dohoda o poskytnutí a využití inseminačních dá ek
1. 2 7. 04, ZULU

Dodavatel:
LIPRA PORK, a.s.
se sídlem Štěpánovice 38, 512 63 Rovensko pod Troskami
IČO: 46356118
DIČ: CZ46356118
zastoupená:Ing. Hanou Brožovou, členem představenstva na základě pověření ze dne
23.1.2020
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. B, vl. 2942

(dálejen „dodavatel")

Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
se sídlem: Kamýcká 129, 165 00, Praha - Suchdol
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
zastoupená: Ing. Karlem Půbalem, Ph.D., kvestorem

(dálejen „příjemce")

(společně déle takéjen jako ..smluvní strany")

uzavírají v souladu s ustanoveními § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský
zákoník, ve znění pozdělstch predpisu, níže uvedeného dne. měsíce a roku, tuto

Dohodu o poskytnutí a využití inseminačních dávek
(dále i en „Dohodä')

Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít tuto Dohodu, stejně jako způsobilé nabývat
v rámci právního řádu vlastním právním jednáním práva a povinnosti.

II.

Dodavatel je subjekt, který se zabývá velkochovem prasat, chovem kanců a výrobou
iňseminačnich dávek.

Příjemce je subjekt zabývající se vědeckou činností a pro činnost svého vědeckého pracoviště
potřebuje zajistit dodávku inseminačních dávek. Inseminační dávky příjemce potřebuje a
využije výhradně k experimentálním účelům v laboratořích Katedry veterinä171ích disciplín.

,
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III.



Dodavatel apříjemce se dohodli, že dodavatel budenazákladě této Dohodyposkytovatpřüemci
inseminační dávky. Na dodávky inseminačních dávek na základě této Dohody nevyplývá žádný
nárok, dodavatel bude tyto poskytovat příjemci na požádání podle svých možností. Dodavatel
může takovou žádost přjemce odmítnout.

Dodavatel a příjemce se dohodli, že příjemce bude hradit dodavateli 150,- Kč za každou
poskytnutou inseminační dávku. Pokud bude použito přímo semeno, provede se výpočet, kolik
inseminačních dávek by se z poskytnutého semene vyrobilo v ceně 150.-/ks. Příjemce bude dále
hľadit dodavateli měsíční fixní náklady ve výši 250,-Kč za spotřební mateiiál.Všechny uvedené
ceny jsou bez DPH 21%.

Fakturace proběhne jedenkrát měsíčně, tedy zpětně, za uplynulý měsíc.

Splatnost faktziry je 14 dní ode dne doručení příjemci. Fakturu je dodavatel povinen doručit na
adresu: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodnich
zdrojů. Katedry veterinárních disciplín, Kamýcká 129, PSČ 165 00, Praha- Suchdol nebo. Jiné
doručení nebude považováno za řádné s tím, že příjemci nevznikne poviDI]Ost fakturu
doručenou jiným způsobem uhradit.

Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového
dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V pMpadě, že faktura nebude mít odpovídající
náležitosti, je příjemce oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění, aniž se
tak dostane do prodlení se splatnosti. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného
doručení náležitě doplněné či opravené faktury příjemci.

Cena nebo její část bude dodavateli převedena na jeho účet zveřejněný správcem daně podle §
98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. ve znění pozdějších předpisů, a to i v
případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud dodavatel nebude mít bankovní
účet zveřejněný podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů správcem daně, provede příjemce úhradu na bankovní účet až po jeho
zveřejnění správcem daně, aniž by byl příjemce v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního
účtu správcem daně oznámí dodavatel bezodkladně příjemci

Příjemce není dle této Dohody oprávněn s inseminačními dávkami nakládat jinak, než je
stanoveno v či. III. této Dohody. Přüemce není oprávněn s inseminačnímí dávkami zejména
obchodovat anebo je využít k osemenění prasnic.

Smluvní vztah vyplývající z této Dohody se uzavírána dobu neurčitou, resp. po dobu, po kterou
bude u příjemce probíhat výzkum inseminačních dávek poskytovaných dodavatelem.

Smluvní vztah z této Dohody vyplývající může být ukončen dohodou smluvních stran, nebo
jednostrannou výpovědí, kterékoliv smluvní strany, sjednoměsíční výpovědní lhůtou, která
započne běžet dnem jejího doručení druhé smluvní straně.

Vl.



Pnjemce je povinen periodicky pisemne informovat dodavatele, nejmene jedenk.rat rocne. o 
probihajicim vyzkumu a o jeho vysledcich. 

Pokud se prijemce dopusti porusenf Dohody, uvedenem v clanku V., dodavatel jc opravnen 
domahat se nahrady skody a okamzite od teto Dohody odstoupit. 

Prava a povinnosti smluvnich stran v teto Dohode se ridi pnslusnymi pravnimi predpisy. ve 
zneni ucinnem ke dni uzavrenf Do body, zejmena zakonem c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, 
ve zneni pozdejsich pfedpisii. 

Tato Dohoda je vyhotovena ve trech vyhotovenich, z nichz jedno obdrzi dodavatel a dve 
pnjemce. 

Tato Dohoda muie byt menena pouze pisemnymi dodatky podepsanymi obema smluvnimi 
stranami. 

Tato Dohoda nabyva platnosti dnem podpisu obema smluvnfmi stranami a ucinnosti dnem 0 I. 
03. 2020.

Dodavatel bezvyhradne souhlasi se zvefejnenim plneho zneni Dohody tak, aby tato Dohoda 
mohla byt pfedmetem poskytnute informace ve smyslu zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem 
pfistupu k informacim, ve znenf pozdejsich pfedpisii a s  uvefejnenim plneho zneni Dohody die 
zakona c. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nekterych smluv, uverejtiovani 
techto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve zneni pozdejsich pfedpisu. 

Dodavatel bere na vedomf a souhlasi, ze je osobou povinnou ve smyslu § 2 pism. e) zakona c. 
320/2001 b .. o financni kontrole. ve znenf pozdejsich pfedpisu. Dodavatel je povinen plnit 
povinnosti vyplyvajici pro neho jako osobu povinnou z vyse citovaneho zakona. 

Smluvni strany prohlasuji, ze si smlouvu pfed jejim podpisem pfecetly, ze byla uzavfena po 
vzajemnem projednani. podle jejich prave a svobodne viile, vaz.ne, srozumitelne, nikoliv v tisni, 
ani za j inak jednostranne nevyhodnych podminek. 

Ve Stepanovicich dne: 28.2.2020 

LIPRA V6� 
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Ing. Hana Brofova 
clen pfedstavenstva 

Ceska zemedelska univerzita v Praze 


