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Smlouva
o provedení dílčích zkušebních úkonů
uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, ust. § 10 odst. 2 zákona č. 156/1998 Sb., O hnojivech, pomocných půdních látkách,
pomocných rostlinných přípravcích a Substrátech, ve Znění pozdějších předpisů, 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
Ústřední kontrolní a zkušební ústav Zemědělský,
organizační složka státu
Ustreclﬂi kontrøıni a zKn.‹,n=ı>nı „S1
jejímžjménemjedná lng. Daniel Jurečka, ředitel ústavu
Doruceno: 22.10.2021 O7`1O
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Ivan Kožísek

zemědělský podnikatel- fyzická osoba zapsaná v obchodním

Ovesné Kladruby
15740374
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Dále jen „Poverený“

Článek

I.

Předmět plnění
1.

2.

Touto smlouvou se pověřený zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro pověřujícího, za
dále dohodnutých podmínek, vedení a sklizeň polních pokusů speciﬁkovaných v příloze této
smlouvy, která je její nedílnou Součástí.

Pověřený bude dále:
a) provádět sklizňové práce

na pokusné ploše

b) provádět sečení okolních

pozemků

c)

odebírat vzorky rostlinných a půdních vzorků

d) vést
3.

4.

5.

S cílem zamezit šíření invazivních plevelných druhů

záznamy o

sklizních a

Pověřující se zavazuje uhradit

odběrech vzorků

cenu dohodnutou v článku

lV.

Pověřený se zavazuje, že bude dílčí zkušební úkony uvedené, v bodu
v souladu S obecnými a speciﬁckými metodikami UKZUZ.
Pověřený konstatuje, že je schopen technicky zajistit výsledky
vyhodnotit a ve formě protokolu předat pověřujícímu.

1.

tohoto článku, provádět

dílčích

zkušebních úkonů,
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ćıánøk

ıı.

Místo plnění
1.

Pokusy jsou založeny na pozemku p. č. 139/11 O celkové výměře 23 552 m2 v katastru ZádubZávišín. Výměra pokusu včetně ochranných pásů zaujímá plochu 2 375 m2.

článek

1.

2.

3.

Smluvní strany prohlašují, že pověřující

ııı.

Doba plnění
předal povëřenému "Pokyny k odběru vzorků Z pokusu".

Pověřený provede úkony, které jsou předmětem této smlouvy, dle metodiky ÚKZÚZ pro
provádění dlouhodobých výživářských zkoušek.
Smluvní strany prohlašují, že práce na pokusech probíhají vrámci celého roku 2021 dle
podmínek stanovených v této smlouvě.

Článek

IV.

Cena
Za provedené úkony

pověřující zaplatí

celkem 250 000,- Kč včetně DPH.

ćıánek v.
Placení a věcné podmínky plnění
1.

2.

3.

Platební podmínky jsou uvedeny v příloze této smlouvy.

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
v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o daní Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů.
Konečná cena bude uhrazena pověřujícím nejdříve po splnění všech podmínek uvedených v této
smlouvě.

ćıánek

vı.

Spo/upůsobení pověřujícího
Pověřující se zavazuje:

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

a)

určit

b)

ihned seznámit pověřeného se všemi metodíckými
dokončení provádění dílčích zkušebních úkonů.

změnami skutečnostmí podstatnýmí
i

pro

článek vıı.
Povinnosti pověřeného
1.

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.
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článek vııı.
Předání výsledků dílčích zkušebních úkonů

Záznamy O

sklizních a

v aktuálním zadání,

Povéřený

Záznamy

odběrech vzorků budou předány dle metodik v termínech stanovených

uvedeném v

příloze této smlouvy.

je povinen poskytnout pověřujícímu na jeho vyžádání v
O odběrech, které byly k datu této žádosti provedena.

čıánøk

průběhu zkoušek veškeré

ıx.

Kvalita prací

Pověřený se zavazuje provést odborné a Zkušební úkony v
metodíkám, které pověřenému předal povëřující.

kvalitě odpovídající účelu

smlouvy a

Povéřený se zavazuje neprodleně informovat pověřujícího o všech skutečnostech vedoucích
k ohrožení kvality a postupů hodnocení dle metodik včetně neprodleného oznámení takových
projevů hodnoceného pokusu, které metodiky neobsahují.
Pověřujici

má

právo kdykoli zkontrolovat postup prací.

Článek X.
Odstoupení od smlouvy
Podstatným porušením Smlouvy,

při

kterém je oprávněna druhá strana odstoupit od smlouvy,

a)

nedodání metodických pokynů pověřujícím,

b)

prokazatelně nedodržení základních metodických postupů pověřeným,

c)

bezdůvodné přerušení

d) vyhlášení
e)

je:

prací, které stanoví metodiky,

úpadku na majetek pověřeného,

porušení článku

VII.

smlouvy.

Smlouva zaniká dnem doručení písemného oznámení O odstoupení od smlouvy druhé smluvní
straně.

článek

xı.

Pracovníci jednající za Smluvní strany

Ve všech věcech

této

smlouvy jednají:

Za pověřujícího:
za pověřeného:
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
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2021.

Veškerá ujednání

vyplývající Z této

Smlouvy musí být provedena formou písemného protokolu.

4
lze provést pouze písemně. Pokud
potřeba dalších prací, které nebyly touto
způsob jejich provedení a cena.

Změnu smlouvy
vyskytne

dohodnut

při provádění dílčích zkušebních úkonů
smlouvou sjednané, musí být dodatečně

se

srozuměn, že uzavřená smlouva bude v souladu S příslušnými právními předpisy
pověřujícím zveřejněna v registru smluv. Dále je srozuměn se zveřejněním případných dodatků
uzavřených k této smlouvě a případně dalších smluv na tuto smlouvu navazujících. Obě smluvní
strany zároveň prohlašují, že žádná část smlouvy není považována za obchodní tajemství.

Pověřený

je

i

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany
prohlašují, že pokud pověřený provedl v roce 2021 práce uvedené této smlouvě před nabytím
účinnosti této smlouvy, považují se tyto práce za poskytnuté dle této smlouvy a pověřený je
oprávněn je fakturovat po nabytí účinnosti této smlouvy.
Tato smlouva je \/yhotovena ve dvou vyhotoveních, Z nichž jedno obdrží pověřující a jedno
pověřený.
touto smlouvou, popř. zákonem č. zákona č. 156/1998 Sb.,
O hnojivech, ve znění pozdějších předpisů, se vztahy mezi smluvními stranami řídí zákonem
č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Ve věcech výslovně neupravených

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.

V Brně dne

Ing.

aniel

ředitel

Jurečka

ústavu
vn

za poverujícího

pověřený

Příloha ke

smlouvě O provedení

dílčích

zkušebních úkonů

Technicko-odborně zadání
Účel pokusu: provádění dlouhodobých stacionárních pokusů zaměřených na výzıvu
v souladu s ust. § 10 odst. 2 Zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech.

Metodika provádění pokusu:
Metodický pokyn č. 01NR ZÁKLADNÍ METODIKA přesných

rostlın

polních a nádobových zkouse

ÚKZÚZ

Metodický pokyn

č.

02NR

Prováděcí metodiky polních stacionárních zkoušek

ÚKZÚZ

Předání vzorků - termín: do 21 dnů po odběru
Další

vv

požadavky poverujícího: nejsou

Platební a cenově

Věcné

plnění

Datum

podmínky

Finanční plnění

Cena Kč
250 000

Cena celkem Kč
Zadání pokusu

D0

31. 5. 2021

Ošetřování pokusu: Dle metodik
Průběžná kontrola D0 30. 6. 2021

Ukončení pokusu
Převzetí vzorků

Vyhodnocení
protokolu

Vyúčtování nákladů za
provedené úkony

Dle metodik
Do 21 dnů po odběrech
Do 14 dnů po předání,
faktura musí být splatná
nejpozději

1.

12.

2021

Jednající v tech. věcech

Název pokusu
Vliv

Zkušební
st an 'ce
_

pęcet.

zkousenych
parcel

,

_.

.. .,
Za poverujıcıho Za povereneho
.

ÚKZÚZ

obhospodařovánl

travního porostu na
produkci a kvalitu píce
a vlastnosti půdy

Adresa zaslání
vys Iedk.u

zá V'.ší n

Oddělení výživy

60

rostlın,

Hroznová 2/63,
656 06 Brno

IV.

Přehled zkušebních pracovišť

Název subjektu

ŤAdresa
Zavısın
I

