
UKZUZ 016157/2017 

ılillıılı,,,llllllllllllllılıllıllııl 

Smlouva č. O7/OPZ/17 
o provedení dílčích zkušebních úkonů 

uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník,`ve znění pozdějších 
předpisů, ust. § 30 odst. 5 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby 
pěstovaných rostlin a O změně některých zákonů (Zákon O oběhu osiva a Sadby), ve znění 
pozdějších předpisů, dále jen ,,zákon“ a ust. § 4 zákona č. 147/2002 Sb., O Ústředním kontrolním 
a zkušebním ústavu zemědělském a O změně některých souvisejících zákonů (zákon O Ústředním 
kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů 

Pověřující: Česká republika, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 
organizační složka státu 
jejímžjménem jedná lng. Daniel Jurečka, ředitel ústavu 

Sídlo: Hroznová 2/63, 656 06 Brno 
ıčz 00020338 
Dıčz CZ00020338 
Bank. Spojení: ČNB, č.ú.: 87425641/0710 

v v
I Poverený: Limagrain Central Europe Cerea S, s.r.o. 

Zastoupené lng. Pavlem Kutmonem na základě plné moci 

Svídlo: Podedvorská 755/5, 19800 Praha 9-Kyje 
lC.'v 62587498 
Div: CZ62587498 
Bank. spojení: KB 107-9962250247/0100 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 34072 

článek I. 
Předmět plnění 

vv O vı vv nı ıh 1. Touto smlouvou se poverený zavazuje provést na svuj náklad a nebezpecı pro poverujıcı O 
v souladu s ust. § 30 odst. 5 zákona, tyto dílčí zkušební úkony za dále dohodnutých podmínek: 

a) vedení a sklizeň polních pokusů splodinami specifikovanými vpříloze, která je 
nedílnou součástí této smlouvy, 

U' 

\/ meteorologická pozorování za vegetační období vedení pokusu, 
c) doložení charakteristiky pokusného místa, 
d) odebrání vzorků sklizni dle metodik. 

2. Tyto úkonyjsou součástí zkoušení pro registraci odrůd ve smyslu ust. § 30 odst 3. zákona. 
3. Pověřující se zavazuje protokol O výsledcích těchto úkonů převzít a uhradit cenu dohodnutou 

v článku lV. 
4. Pověřený se zavazuje, že bude dílčí zkušební úkony, uvedené vbodu 1. tohoto článku, 

provádět vsouladu Sobecnými a specifickými metodikami Ústředního kontrolního 
a zkušebního ústavu zemědělského (dále jen ,,ÚKZÚZ“), které mu budou předány pověřujícím 
nejpozději do dne uzavření této smlouvy.
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5. Pověřený konstatuje, že je schopen technicky Zajistit výsledky dílčích zkušebních úkonů, 
vyhodnotit a ve formě protokolu předat pověřujícímu. 

čıánek ıı. 
Místo plnění 

1. Pokus bude založen na pracovišti pověřeného nacházejícím se v k.ú. Hrubčice. 

2. Výsledky pokusů se pověřený zavazuje ve formě předepsaných protokolů zasílat na adresy 
uvedené u příslušných plodin v příloze této smlouvy. 

čıánek ııı. 
Doba plnění 

1. Pověřující předal v termínu do 15. 9. 2016 (ozimé plodiny) pověřenému "Pokyny kzaložení 
a vedení pokusu" včetně nezbytného množství osiva pro založení zkoušek. 

2. Pověřený provede úkony, které jsou předmětem této smlouvy, dle metodik ÚKZÚZ pro 

provádění zkoušek/testů dané plodiny a V souladu s technicko-odborným zadáním uvedeným 
v příloze. 

čıánek ıv. 
Cena 

Za provedené úkony pověřující zaplatí celkem 195 360,- Kč, slovy Stodevadesátpěttisíc 

třistašedesát korun českých (včetně DPH). 

čıánek v. 
Placení a věcné podmínky plnění 

1. Platební podmínky jsou uvedeny v příloze této smlouvy. 

2. Platba za provedení dílčích zkušebních úkonů bude provedena bezhotovostně na účet 

pověřeného. Platba se uskuteční v korunách českých na základě faktury - daňového dokladu, 
se splatností 21 dnů od doručení faktury. Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti 
vsouladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. 

3. Konečná cena bude uhrazena pověřujícím nejdříve po splnění všech podmínek uvedených 
v této smlouvě. 

čıánek vı. 
Spolupůsobení pověřujícího 

Poverující se zavazuje: 

a) označit registrované odrůdy, které budou zkoušeny, jejich názvem, pod kterým jsou 

zapsány ve Státní odrůdové knize, Ostatní odrůdy budou vedeny anonymně, pod kódovým 
označením, . 

b) určit pracovníka, který je zodpovědný za věcnou a technickou stránku plnění této smlouvy, 

c) ihned seznámit pověřeného se všemi metodickými změnami i skutečnostmi podstatnými 
pro dokončení provádění dílčích zkušebních úkonů.
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článek vll. 
Povinnosti pověřeného 

Vlastníkem výsledků provádění dílčích zkušebních úkonů je pověřující. Pověřený nesmí podat 
informace O hodnocení a výsledcích zkoušek třetím osobám. Tyto informace mohou být 
uvolněny jen na základě písemného souhlasu pověřujícího podepsaného ředitelem Ústavu 
nebo jím pověřenou osobou. 

vv Poverený může disponovat se Sklizní pokusů a S rostlinným materiálem pouze na základě 
výslovného písemného souhlasu pověřujícího. 

článek vlll. 
Předání výsledků dílčích zkušebních úkonů 

Protokol O výsledcích dílčích zkušebních úkonů se předává dle metodik V termínech 
stanovených v technicko-odborném zadání uvedeném vpříloze této smlouvy, a o předání 
výsledků dílčích zkušebních úkonů bude sepsán zápis, Z něhož bude patrný stav dodávky 
v okamžiku jejího předání. Vady, které budou zřejmé již při předání, musí být specifikovány 
v Zápise O předání. 

Pověřený je povinen poskytnout pověřujícímu na jeho vyžádání v průběhu zkoušek veškerá 
hodnocení, která byla k datu této žádosti provedena. 

vv Poverující má výslovné právo disponovat se Sklizní pokusů. Způsob likvidace Sklizní určuje 
pověřující písemnou formou. 
K převzetí výsledků provádění dílčích zkušebních úkonů vyzve pověřený pověřujícího 5 dnů 
předem. 

článek lx. 
Kvalita prací 

vv Poverený se zavazuje provést odborné a Zkušební úkony V kvalitě odpovídající účelu smlouvy 
a metodikám, které pověřenému předal pověřující. 
Pověřený se zavazuje neprodleně informovat pověřujícího o všech skutečnostech vedoucích 
k ohrožení kvality a postupů hodnocení dle metodik včetně neprodleného oznámení takových 
projevů hodnocených odrůd, které metodiky neobsahují. 

vv Poverující má právo kdykoli zkontrolovat postup prací. 
O každé kontrole provedené pověřujícím se provede protokolární zápis, ve kterém musí být 
konstatovány zjištěné skutečnosti. 

článek X. 
Odstoupení od Smlouvy 

Podstatným porušením Smlouvy, při kterém je oprávněna druhá strana odstoupit od 
smlouvy, je: 

a) nedodání metodických pokynů pověřujícím, 
b) prokazatelně nedodržení základních metodických postupů pověřeným, 
c) bezdůvodně přerušení prací, které stanoví metodiky, 
d) vyhlášení konkursu na majetek pověřeného, 
e) porušení článku Vll. smlouvy.
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2. Smlouva zaniká dnem doručení písemného oznámení O odstoupení od smlouvy druhé smluvní 
straně. 

článek xı. 
Pracovníci jednající za Smluvní Strany 

1. Ve všech věcech této smlouvy jednají: 
za pověřujícího: lng. Jaroslav Novotný 

vv za povereného: lng. Pavel Kutmon 
2. Dále jednají v technických věcech týkajících se odborného a metodického vedení zkoušek 

a věcného plnění za pověřujícího a pověřeného osoby uvedené v příloze této smlouvy. 

článek xıı. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2017. 
2. Veškerá ujednání vyplývající Z této smlouvy musí být provedena formou písemného protokolu. 

3. Změnu smlouvy lze provést pouze písemně. Pokud se při provádění dílčích zkušebních úkonů 
vyskytne potřeba dalších prací, které nebyly touto smlouvou sjednané, musí být dodatečně 
dohodnut způsob jejich provedení a cena. 

4. Tato smlouva je \/yhotovena ve dvou vyhotoveních, Z nichž jedno obdrží pověřující a jedno 
pověřený. 

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
6. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou, popř. zákonem č. 219/2003 Sb., O uvádění 

do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a O změně některých zákonů (zákon o oběhu 
osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, se vztahy mezi smluvními stranami řídí zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že 
toto ujednání nesměřuje k omezení ani k vyloučení působnosti zákona č. 219/2000 Sb., 
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve Znění pozdějších 
předpisů. _ 

7. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy je dostatečně srozumitelný a určitý, že S ním 
souhlasí a že tuto smlouvu uzavírají na základě své svobodné, pravé a vážné vůle a na důkaz 
toho ji stvrzují svými podpisy. 

13 ˇ“Ůl““ Z017 
V Brně dne ................... .. 

Í 

Š 

lng. Daniel Jurečka lng. Pavel Kutmon 
ředitel ústavu na základě plné moci 

vv vv 
za poverujícího za povereného
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Příloha ke smlouvě č. 07/OPZ/17 o provedení dílčích zkušebních úkonů 

Účel pokusu: získání podkladů pro rozhodnutí o registraci odrůd v souladu S ust. § 30 oolst 5 
Zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a Sadby pěstovaných rostlin a O zmene 

Technicko odborné zadání 

některých zákonů (Zákon O obehu osiva a Sadby), ve znení pozdejsích předpisů. 

Metøáikn pvøvádëni pokusu: Metødiky ÚKZÚZ - áıe jeøınøtıivýøh pıøđin uvedených niže v či ııı 

Předání výsledků - termín: do 14 dnů po vyhodnocení pokusu. 

Další požadavky pověřujícího: nejsou 
Seznam odrůd zařazených do pokusu: Viz. "Pokyny k založení a vedení pokusu" 

Platební a 
ll. 

cenové podmínky 

Věcné plnění Datum Finanční plnění 
Cena Kč 

Cena celkem Kč 195 360,- vč. DPH 
Zadání pokusu 
ozimu 

D0 15. 9.2016 

Dle metodik Ošetřování pokusu: 
Průběžná kontrola D0 30. 6. 2017 Vyúčtování nákladů za 

' provedené úkony 
Kalkulované náklady 
65 120,- vč. DPH 

Ukončení pokusu Dle metodik 
Převzetí protokolu 

Vyhodnocení 
protokolu 

Do 14tdnů po provedení 
rozborů 
Do 14 dnů po předání, 
faktura musí být splatná 
nejpozději 5. 12. 2017 

Doplatek 130 240,- vč. DPH
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Nazev Popı Rok typ pokusu pocet Zk kalkulovane doplatek 
plodıny zalozenı (sortıment) Odrud/parce naklady 

Adresa 
zaslání 
výsledků 

enıce 2 3 roka 
Ozıma SDO 2016 44/264 65 120 130 240 

UKZflıZ, 
NOU, 
pracoviště 
pšenice, 
tritikale a 
žita, 
Hroznova 
2/63, 656 
06 Brno 

Prehled Zkusebnıch pracovıst 

subjektu Adresa 
Central Europe Cereals, S r O , 

Stanıce Hrubcıce 

Ostatnı ujednanı 

ato přıloha Smlouvy tvořı nedılnou Součast Smlouvy O provedení dílčıch Zkušebnıch ukonů 
07/OPZ/17 

Tato přıloha Smlouvy O provedenı dılčıch Zkušebnıch ukonů je vyhotovena ve dvou 
h Z nıchz Jedno obdrzı pověřujıcı a Jedno pověřený. 

Jednajıcıvtech vecech 

pověřujıcıho pověřeneho


