
Smlouva o dílo 
Uza, řená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník 

Objednatel: 
Název organizace: 
Adresa: 
Zastoupená: 

Pověřen}· praco\'ník: 
Bankovní spojení: 

IČ: 
Objednatel je plátcem DPH 

na straně jedné 
a 

Zhotovitel: 
Název organizace: 

Adresa: 
Zastoupená: 
Po\'ěřený pracoYník: 
Bankovní spojení: 
IČ: 

na straně druhé. 

Článek I 
Smluvní strany 

ZZN Pelhřimov a. s. 
Nádražní 805. Pelhřimo,. PSČ 393 01 
Ing. Zdeněk Kubiska. předseda představenstva jednající 
samostatně na základě pověření ze dne 21. 12. 2017 

Raifřeisenbank a. s .. Olbrachtova 9. 140 00 Praha 4. 
č.účtu:  

46678140 
DIČ: CZ 46678140 

Jihočeská univerzita ,, Českých Budějovicích 
Zemědělská fakulta 
Studentská 1668. České Budějo\'ice. PSČ 370 05 
prof. Ing. Miloslav Šoch. CSc .. dr. h. c. děkan ZF 

ČSOB České Budějovice. Hroznova 1. č. ú.: 
60076658 

Článek II 
Předmět a účel smlouvy 

Stanovení obsahu živin (sušina. dusíkaté látk:> . vláknina. tuk. popel. BNL V. aminokyseliny 
po kyselé hydrolýze v zrnu a ,  lepku. sedimentace. mokrý lepek. frakce bílkovin. stravitelnost 
OH a NL), 13 ,zorcích pšeničného zrna. 

Článek III 
Cena a platební podmínky 

3.1 

3.2 

Smluvní cena za provedení díla činí 84124.- Kč včetně DPH (slovy osmdesátčtyřitisíc 
jednostočtyřicetdva Kč). 
Objednatel se za\'azuje zaplatit zhoto,iteli na základě faktury do 15.7.2018 smluvní 
cenu na účet zhoto\'itele. Faktura zhotovitele musí mít náležitosti podle §28 zákona č. 
235/2004 Sb. o DPH. 



Článek IV 
Doba a místo p/11ě11í 

Zhoto, i tel se za, azuje pro,ést předmět smlou,) takto: 
Termm zahájení: 18. I. 2018 
Termín dokončení: 15.6.2018 
r1ístem plnění je adresa zhoto,itele 

Článek V 
Práva a povi1111osti stran 

Objednatel je oprá, něn kontrolo,at pro,ádění předmětu smlouv) a zjistí-li. že 
zhoto, itel pro, ádí dílo , rozporu se s,) mi po, innostmi. je oprá, něn žádat nápra,u zjištěn)'.·ch 
,ad. 

Článek VI 
Ochrana informací a autorských práv 

Smloma zakládá objednateli prá,o s dílem nakládat při zacho\.ání autorskfch práv 
zhoto, i tele. Zhoto'1itel si \') hrazuje prá, o publik.o, at , )·sledk) díla \. odborném tisku. 

Clánek VII 
Ztfrěrečná UStOIIOl'ellÍ 

Zá,azkOY)" , ztah \'znikl)' na základě této smlouv) se řídí příslušnfm ustano\.ením 
občanského zákoníku. 
Tuto smloU\. u lze měnit nebo rušit pouze písemnou dohodou smluvních stran. 
Tato smlom a je , ) hotO\ ena , e 4 Y)1iscich. každá strana obdrží 2 ,ýtisk). 
Tato smloU\ a nabi·,á účinnosti dnem podpisu obou smluYních stran. 

V Pelhřimo\.ě. dne 9. 1. 2018 

Zástupce objedna, atele 

Ing. Zdeněk Kubiska 
předseda před sta, enst,a 
ZZN Pelhřimo, a. s. jednající 
samostatně na základě po, čření 

VČ. BudějoYicích. dne 12. I. 2018 

Zástupce zhotovitele 

prof. Ing. Milosla, Šoch. CSc. dr. h. c. 
děkan ZF 



Cenová kalkulace analýz vzorků pšenice 

Přípra\'a \Zorku 

ušina 

Dusíkaté Játk) 

Bílko\iny 

Vláknina 

Tuk 

Popel 

Škrob 

65.-

50.-

164.-

392.-

240.-

169.-

90.-

128.-

Aminok) sel in) \'e \'Zorku pšenice po k> selé h) drol)ze 

Aminokyselin) v lepku po kyselé hydrol)ze 

edimentace 

Frakce bilkovin 

tra\ itelnost OH 

tra, itelnost 1\L 

Vzorek celkem 

150.-

500.-

600.-

400.-

5 348,- Kč 

Celkem za rozbor 12 vzorků= 69 524,- Kč 

Částka k fakturaci s 21 °/o DPH= 84 124,-Kč 

Jihočeská uni\erzita , Č. Budějo\'icich 

Zemědělská fakulta 

Katedra zootechnick:fch \'ěd 

tudentská 1668 

Č. BudějO\ ice 370 05 

1200.-

1200.-




