
SMLOUVA o DÍLO 

uzavřená podle § 2586 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, v platném Znění uzavřena dle 

uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

Smluvní strany 

Název.“ Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební 
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ústav zemědělský 

Ustreclni kontrolııi a zkuS‹=|›ni H51 
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na Straně jedné, dále jen objednatel 

3. 

Název: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická 

IČ; 00216305 

DIČ; CZ00216305 

Zřízenax dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 

V platném znění 

VVŠ se nezapisuje do obchodního rejstříku 

Sídlo: Purkyňova 118, 612 00 Brno 

Zastoupena: 

Zástupce pro věcná jednánı' 

Bankovní Spojení.“ ČSOB, a.s., pob. Brno 

č. ú. 17156183 / 0300 

na Straně druhé, dále jen Zhotovitel.

1 

Předmět smlouvy 

Předmětem Smlouvy je Závazek zhotovitele zpracovat pro objednatele metodiku analytického 

Stanovení enrofloxacinu (ENR) a jeho metabolitu ciprofloxacinu (CIP) vrůzných matricích 

a Stanovení obsahů uvedených látek vnapájecí vodě pro brojlery, vpodestýlce a vpůdě po 

aplikaci podestýlky. Výsledky objednaného výzkumu budou součástí Závěrečné Zprávy Za rok 

2021 k funkčnímu úkolu „Antimikrobiální rezistence (AMR) v půdě a případně dalších částech 

životnflio prOStředí“, jehož je objednatel řešitelem.



Tým zhotovitele zpracuje Srozumitelnou Zprávu o dosažených výsledcích výzkumu. Zpráva bude 

objednateli předána v dohodnutém termínu. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na 

Své nebezpečí ve sjednané době. 

Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a Zaplatit Za něj dohodnutou cenu.

2 

Cena díla 

Cena díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady Spojené 

S realizací díla. 

Cena díla činí: 229 900,- Kč 

Cena dila bez DPH: 190 000,- Kč 

Smluvní Strany se dohodly na hrazení ceny dle bodu 2.2, která bude fakturována daňovým 

dokladem vystaveným v souladu S ustanoveními Zákona č.235/2004 Sb. po dokončení a převzetí 

díla v rozsahu bodu l se splatností daňového dokladu 30 dní od data obdržení.

3 

Termíny plnění 

Zhotovitel se zavazuje dílo předat objednateli do 15. 10. 2021.

4 

Fakturace a placení 

Objednatel je povinen uhradit fakturu - daňový doklad Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne 

následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného. 

Součástí faktury je protokol (Zápis) o převzetí díla. Faktura-daňový doklad musí být vystavena 

v souladu se Zákonem č. 235/2004 Sb.

5 

Spolupůsobení objednatele 

Objednatel se zavazuje účinně spolupracovat se Zhotovitelem při plnění jeho závazků Z této 

Smlouvy pro něj vyplývajících, zejména předat zhotoviteli dohodnuté věci potřebné k provedení 

díla v tennínu, jež bude dohodnut. 

Strana 2 (celkem 3)



6 

Vlastnictví a využívání výsledků 

6.1 Smluvní Strany se dohodly, že jejich podíl na majetkových právech kvýsledkúm projektu je 

rovný. 

6.2 Pro případ, že bude vhodné výsledky chránit prostřednictvím podání patentové nebo jiné 

průmyslověprávní přihlášky, podají takovou přihlášku smluvní Strany společně. 

6.3 Smluvní strany prohlašují, že kromě závazků vyplývajících ze smluv Sposkytovatelem dotace 

a ze zákona o podpoře výzkumu a vývoje si nejsou ke dni uzavření této Smlouvy vědomy žádných 

dalších závazků a práv třetích stran vztahujících se k výsledkům projektu. 

6.4 Smluvní strany jsou oprávněny výsledky volně využívat při své činnosti, komerční (např. výroba) 

i nekomerční (např. výzkum, vývoj a výuka).

7 

Závěrečná ustanovení 

7.1 Strany nejsou oprávněny uveřejnit bez písemného souhlasu druhé Strany o těch skutečnostech, 

o kterých se dozví v průběhu realizace předmětu této smlouvy (a které za důvěmé ta která strana 

označí). 

7.2 Smluvní strany se ve smyslu § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník dohodly, že tato 

smlouva se bude řídit občanským zákoníkem. 

7.3 Smluvní strany podpisem na této smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto Smlouvu 

vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném 

znění. VUT zajistí uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne 

uzavření smlouvy. 

7.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění 

smlouvy v souladu se Zákonem O registru smluv. 

7.5 Tato Smlouvaje vyhotovena ve 2 vyhotoveních, Z nichž obě Strany obdrží po jednom vyhotovení. 

Strany připojují na důkaz souhlasu s obsahem Smlouvy svoje podpisy. 

7.6 Jakékoliv změny této Smlouvy musí být řešeny písemným dodatkem takto označeným S uvedením 

pořadového čísla Změny. 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
2 L 

-Ug- 2021 

 

Ing. Dan' 1 Jurečka, ředitel 
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