
SMLOUVA O DÍLO 
 

Uzavřená dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. (§ 536 a násl.) a § 1 zák. č. 111/1998 Sb. o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů. 

1. SMLUVNÍ STRANY 
 

Objednavatel: Zhotovitel: 

  
Statutární orgán: Statutární orgán: 

   
 

IČO: 26185610 IČO: 62156489 

DIČ: CZ26185610  DIČ: CZ62156489 
 

Zmocněnec pro smluvní jednání: Zmocněnec pro smluvní jednání: 

   
Zmocněnec pro věcné jednání: Zmocněnec pro věcné jednání: 

   
 

Bankovní spojení: Bankovní spojení: 

   
 

 Nadřízený orgán: 

  
Zapsán v obchodním rejstříku:  Nezapisuje se do obchodního rejstříku. 
zapsaná v OR vedeném MěS v Praze, 
oddíl B, vložka 6626 
 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY: 

Dle zadání objednavatele (viz přiložená metodika) založit, provést a vyhodnotit pokusy, ve 
stanoveném termínu a požadované formě předat získané výsledky objednavateli, a to v souvislosti 
s následujícími projekty: 

- maloparcelní polní pokusy s ozimou pšenicí a ozimou řepkou s aplikací různých hnojiv a 
technologií hnojení na dvou lokalitách (Žabčice a Vatín); 

- maloparcelní pokus s kukuřicí na zrno s aplikací různých hnojiv „pod patu“. 
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 Komerční banka, a. s. 
pobočka Brno – Černá Pole 
Merhautova 1 
631 32 Brno 

 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
Praha 



3. CENA PLNĚNÍ: 

(dle zák. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů) 
Cena bez daně z přidané hodnoty v Kč    298.000,- 
Ke sjednané ceně se připočte DPH ve výši stanovené právními předpisy v době zdanitelného plnění. 

4. MÍSTO, ČAS A ZPŮSOB PŘEDÁNÍ VÝSLEDKU PLNĚNÍ: 

Předání protokolů z pokusů zmocněnci pro věcná jednání do 15. 12. 2017. 

5. FAKTURACE: bude provedena do 10 dnů od okamžiku plnění. 

6. ÚHRADA FAKTURY: bude provedena do 30 dnů ode dne DORUČENÍ faktury, která bude splňovat 
náležitosti daňového dokladu. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této 
smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit fakturu na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí 
lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli. 

7. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ:  

Úrok z prodlení úhrady faktury činí 0,05 % z neuhrazené částky za každý den prodlení. 

Vlastníkem výsledků je objednavatel. Zhotovitel má právo využívat výsledky v jiných vlastních 
projektech, studiích nebo pracích (zejména závěrečné práce studentů). Tyto výsledky může 
prezentovat ve výuce nebo na odborných akcích pro veřejnost. 

 
Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přebírá dnem jejího podpisu řešitel – příkazce  
operace:  
 
  
 ………………………………………………… 
 (jméno a podpis) 
 
Návrh smlouvy předkládá vedoucí ústavu: 
 
  
 ………………………………………………… 
 (jméno a podpis) 
 
 
 
 
V Praze dne                            2017                                                    V Brně dne                           2017 
 
 
 
 
 
 
 
   
 ……………………………………………… ………………………………………………. 
 objednavatel zhotovitel (děkan) 
   
 
 

Rozdělovník: 1x příslušné pracoviště, 1x Ekonomický odbor, 1x odběratel 




