
Smlouva o dílo 

Uzavřená podle§ 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

Objednatel: 
Název organizace: 
Adresa: 
Zastoupená: 

Pověřený pracovník: 
Bankovní spojení: 

IČ: 
Objednatel je plátcem DPH 

na straně jedné 
a 

Zhotovitel: 
Název organizace: 

Adresa: 
Zastoupená: 
Pověřený pracovník: 
Bankovní spojení: 

IČ: 

na straně druhé. 

Článek I 
Smluvní strany 

ZZN Pelhřimov a. s. 
Nádražní 805, Pelhřimov, PSČ 393 01 
Ing. Zdeněk Kubiska, generální ředitel a předseda 
představenstva, na základě písemného pověření 
představenstva samostatně jednat ze dne 1.10.2020 

 
 s., Olbrachtova 9, 140 00 Praha 4, 

č.účtu:  
46678140 
DIČ:  

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
Zemědělská fakulta 
Studentská 1668, České Budějovice, PSČ 370 05 
doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.O. děkan ZF 
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č. ú.:  
60076658 

Článek II 
Předmět a účel smlouvy 

Stanovení obsahu živin (sušina, dusíkaté látky, vláknina, tuk, popel, BNLV, aminokyseliny 
po kyselé hydrolýze v zrnu a v lepku, sedimentace, mokrý lepek, frakce bílkovin, stravitelnost 
OH a NL) ve 13 vzorcích pšeničného zrna. 

Článek III 
Cena a platební podmínky 

3.1 Smluvní cena za provedení díla činí 84 124,- Kč včetně DPH (slovy osmdesátčtyřitisíc 
stodvacetčtyři Kč). 



3.2 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli na základě faktury do 30 . 6. 2021 smluvní 
cenu na účet zhotovitele. Faktura zhotovitele musí mít náležitosti podle §28 zákona č. 
235/20 04 Sb. o DPH. 

Článek IV 
Doba a místo plnění 

Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy takto: 
Termín zahájení: 3.5.2021 
Termín dokončení: 14.5.2021 
Místem plnění je adresa zhotovitele 

Článek V 
Práva a povinnosti stran 

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění předmětu smlouvy a zjistí-li, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat nápravu zjištěných 
vad. 

Článek VI 
Ochrana informací a autorských práv 

Smlouva zakládá objednateli právo s dílem nakládat při zachování autorských práv 
zhotovitele. Zhotovitel si vyhrazuje právo publikovat výsledky díla v odborném tisku. 

Článek VII 
Závěrečná ustanovení 

Smluvní strany akceptují, že jejich závazkový vztah se ve smyslu §260 obchodního zákoníku 
řídí příslušným ustanovením obchodního zákoníku. 
Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit pouze písemnou dohodou smluvních stran. 
Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, každá strana obdrží 2 výtisky. 
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

v• v 
1.1. ff. � p._ 1 

V Pelhhmove, dne ........ ... . 
;7 
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předseda představenstva a generální 
ředitel ZZN Pelhřimov a. s. jednající 
samostatně na základě pověření 

VČ. Budějovicích, dne J�.-h-.. ��� 

Zástupce zhotovitele 

doc. Dr. Petr Bartoš, Ph.D. 
děkan ZF 




