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SMLOUVA o DÍL0 

uzavřená v souladu S § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Znění 

pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany 

Objednatelz 

Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

organizační složka státu 

se sídlem Hroznová 63/2, 656 06 Bmo 
jejímž jménem jedná: Ing. Daniel Jurečka, ředitel ústavu 

IČO; 00020338 DIČ; CZ00020338 

Bankovní Spojení: Česká národní banka, č. účtu: 87425641/0710 

Zhotovitel: 

VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY S.r.‹›. 
se sídlem č.p. 129, 508 01 Holovousy 

IČ; 25271121 DIČ; CZ25271121 

Zastoupené: lng.  jednatelem společnosti 

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu V Hradci Králové, oddíl C, vložka l 1778 

Bankovní Spojení: Československá obchodní banka a.s., č. účtu: 249408669/0300 

II. Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele laboratomí analýzy vzorků rostlin a odběr a laboratomí 

analýzy hmyzích vektorů na virus maloplodosti třešni LChV-l a LChV-2, a následné provedení 

specializovaného entomologického průzkumu V pozitivně testovaných lokalitách na LChV-1 a LChV-2 

S cílem zjistit přenašeče tohoto patogenu (dále jen ,,dílo“). Jedná se O specializovanou laboratomí 

diagnostiku, která musí probíhat dle ceıtifikované a plně validované metodiky. Plnění bude jednorázové 

na základě vystavené objednávky. 

III. Způsob předání vzorků analýz 

Odběr rostlinných vzorků bude zajišťován inspektory ÚKZÚZ, jejich transport zhotoviteli bude 

realizován poštou nebo osobní přepravou. Součástí dodávky vzorků bude předávací protokol. Přeprava 

vzorků bude hrazena objednatelem. Odběr a přepravu vzorků hmyzích vektorů zajišťuje zhotovitel. 

IV. Způsob předání výsledků 

Výsledky laboratomích analýz budou předány objednateli do 31.10.2021. Výsledky analýz rostlinných 

vzorků budou předány fonnou vyplněné excelové tabulky. Výsledky entomologické části budou 

předány formou zprávy o rozsahu průzkumu a dosažených výsledcích v oblasti průzkumu vektorů 

LChV-l a LChV-2 a přenosu LChV-1 a LChV-2. 

Kontaktní osoby pro předání výsledků: 

Za objednatele: 
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Za zhotovitele: 

V. Místo plnění 

Analýzy všøøh vzçrkú hyóøn prøvááčny vsiđıø Spøıøčnøsfl VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ 
USTAV OVOCNARSKY HOLOVOUSY S.r.0. ve zkušební laboratoři - Laboratomí komplement, 

pracoviště Laboratoř molekulámí biologie. 

VI. Cena díla a platební podmínky 

Cena díla je stanovena na částku 404 985 Kč bez DPH, cena vč. DPH činí 490 032 Kč. Cena obsahuje 

veškeré náklady za provedení díla a je cenou pevnou, konečnou a nepřekročitelnou. Může být změněna 

pouze za podmínky, že během provádění díla dojde ke změně Sazby DPH. Cena bude uhrazena po 

ukončení analýz na základě faktury vystavené Zhotovitelem na jeho bankovní účet, a to ve lhůtě 

splatnosti 14 dnů ode dne domčení faktury objednateli. 

VII. Závěrečná ustanovení 

I. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 10. 2021. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že žádná část Smlouvy neobsahuje obchodní tajemství nebo jiné důvěmé 

informace a je Srozuměn se skutečností, že objednatel Smlouvu zveřejní v registm smluv. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

zveřejnění v registru smluv. 

3. Platnost Smlouvy je možno ukončit dohodou smluvních stran. 

4. Změnu Smlouvy lze provést pouze písemně, a to samostatnými číslovanými dodatky, podepsanými 

zástupci obou smluvních stran. 

5. Právní vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
vv 

zákoníku, ve znění pozdejsích předpisů. 

6. Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každé Z nich má platnost originálu. Jedno 

vyhotovení Si ponechá objednatel a jedno zhotovitel. 

V Bmě dne ................ .. V Holovousích, dne ................ ..
7 

Ing. Daniel .lurečka 

ředitel jednatel Společnosti


