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Číslo smlouvy objednatele: PMOO2508/01102/11                       Číslo smlouvy dodavatele: ……………………… 

 
SMLOUVA O PLN ĚNÍ,  JEHOŽ HODNOTA P ŘEVYŠUJE 

ČÁSTKU 50.000 K č  bez DPH  
 

uzavřená níže uvedeného dne podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
a podléhající zveřejnění podle § 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 

 
Smluvní strany: 

 
1. Objednatel: 

Povodí Moravy, s.p. 
Sídlo:  Dřevařská 11, 602 00 Brno 
Zapsán:  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, 

vložce 13565 
Zastoupený:  Ing. Františkem Špatkou, pověřeným vedením závodu Dyje 
IČO:  708 90 013 
DIČ:  CZ70890013 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   
Zástupce ve věcech souvisejících s plněním smlouvy:  

 
2. Dodavatel: 

AGROTEC a.s. 
Sídlo:  Brněnská 12/74, 693 01 Hustopeče   
Zapsán:  v obchodní rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, 
                                vložce 138               
Zastoupený:  Ing. Martinem Radou, předsedou představenstva, z pověření představenstva   
IČ:   005 44 957   
DIČ:  CZ00544957  
Bankovní spojení:  ………………………….. 
Číslo účtu:   ………………………….. 
Zástupce ve věcech souvisejících s plněním smlouvy:  

 
I.  

Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele dodat objednateli řádně a včas níže popsané dílo, 
čemuž odpovídá povinnost objednatele toto řádně dodané dílo převzít a zaplatit dodavateli 
sjednanou cenu tohoto díla podle čl. III. smlouvy.  

2. Objednatel u dodavatele objednává takto specifikované dílo:   

Celoro ční servis a opravy nákladních vozidel a mechanizace  
Jedná se o celoroční servis a opravy vozidel dle odst. 3. tohoto článku, a to v rozsahu: 

• provádění pravidelných servisních prohlídek,  
• výměna/přezutí pneumatik, 
• provádění oprav/výměny poškozených částí.  

Součástí plnění je dodávka spotřebního materiálu, náhradních dílů, provozních kapalin, apod.  

Rozsah prováděných prací musí být zástupcem objednatele předem odsouhlasen. 

3. Soupis vozidel/mechanizace: 

• Nákladní auto IVECO    SPZ 1BB 6124 
• Traktor kolový NEW HOLLAND NH TS 100A SPZ   BOO 1833 
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II.  
Doba a místo pln ění  

 
1. Doba plnění: 1. 3. 2017 – 31. 12. 2017 

2. Místo plnění: Brněnská 12/74, 693 01 Hustopeče 

 

III.  
Cena a platební podmínky 

 
1. Smluvní strany sjednávají nejvýše přípustnou celkovou cenu věci ve výši  200.000 Kč bez DPH 

(max. součet za celý rok).  

2. Výše a sazba DPH bude vypočtena a vyfakturována dle platných právních předpisů ke dni 
zdanitelného plnění (tj. den převzetí díla). 

3. Cenu bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných dodavatelem. Přílohou 
každé dílčí faktury musí být objednatelem, resp. zástupcem objednatele podepsaný soupis prací 
skutečně provedených v rámci servisu/opravy. Fakturu doručí dodavatel objednateli nejpozději do 
10 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění (tj. den převzetí věci). Cena bude splatná na účet 
dodavatele uvedený v této smlouvě. 

4. Doba splatnosti faktury se sjednává do 30 dnů od dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit 
smluvenou cenu je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen na faktuře uvést správné identifikační 
údaje objednatele a číslo smlouvy objednatele.  

6. Nedodržení uvedených požadavků opravňuje objednatele k vrácení faktury s tím, že doba splatnosti 
počne běžet ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli. 

 

IV.  
Ostatní ujednání 

 
1. Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.  

2. Objednatel a dodavatel se zavazují, že veškeré obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní 
strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro splnění svých závazků z této smlouvy. 

 

V.  
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

2. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona  
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a dále se smluvní strany dohodly, že objednatel uveřejní tuto 
smlouvu, v zákonem stanovené lhůtě, v registru smluv. 

3. Právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy. 

4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými 
oprávněnými zástupci smluvních stran.  

5. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno dodavatel. 

 
V Náměšti nad Oslavou dne: V Hustopečích dne: 
 
Za objednatele:  Za dodavatele:  

 
 

 ...................................................... ...................................................... 
 Povodí Moravy, s.p. AGROTEC a.s. 
 Ing. František Špatka Ing. Martin Rada  
 pověřen vedením závodu Dyje předseda představenstva, z pověření představenstva 




