
číslo smlouvy objednatele: 752-2016-16212 

číslo smlouvy zhotovitele: O-19/2016 

   

 

SMLOUVA  O  DÍLO  
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl., ve spojení s ustanovením § 2631 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,občanský zákoník“), a podle 

ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů  

(dále jen „smlouva“) 

 

 
I.  

Smluvní strany 

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství 

Sídlo:  Těšnov  65/17, 110 00  Praha 1 – Nové Město 

Zastoupen: Ing. Petrem Burešem, ředitelem Odboru hospodářské úpravy a ochrany 

lesů 

Zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Bílý, Ph.D., xxxxxxxxxxxxxxxx  

IČ:   00020478 

DIČ:  není plátcem DPH 

Bankovní spojení: č. účtu 1226001/0710 u ČNB, centrální pobočka Praha 1  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. 

Strnady 136, 252 02  Jíloviště 

Zastoupený: doc. RNDr. Bohumírem Lomským, CSc., ředitelem 

Zástupci ve věcech technických:  xxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČ:   00020702 

DIČ:  CZ00020702 

Zhotovitel je plátce DPH.   

Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

II. 

Předmět a účel smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo níže specifikované a závazek 

objednatele zaplatit cenu za provedení díla. 

2. Na základě této smlouvy se zhotovitel pro objednatele zavazuje provést způsobem 

specifikovaným v příloze č.1 této smlouvy následující činnosti (dále jen „dílo“): 
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2.1. Odběry a analýzy půdních vzorků na lokalitách vápněných v letech 2006 a na 

kontrolních plochách; 

2.2. Odběry a analýzy vzorků asimilačních orgánů na lokalitách vápněných v letech 2006 a 

na kontrolních plochách; 

2.3. Odběry a analýzy půdních vzorků před aplikací vápence na plochách potenciálně 

vhodných pro chemickou melioraci; 

2.4. Odběry a analýzy vzorků asimilačních orgánů před aplikací vápence na plochách 

 potenciálně vhodných pro chemickou melioraci; 

2.5. Posouzení návrhů hnojení a vápnění lesních porostů pro držitele lesa; 

2.6. Měření úrovně vstupu kyselých látek (depozic) a chemismu půdní vody ve východním 

Krušnohoří na lokalitě Moldava; 

2.7. Zpracování závěrečné písemné zprávy o plnění činností, uvedených v bodech 2.1. až 

2.6. tohoto článku smlouvy (dále jen „Zpráva“). Objednatel si vyhrazuje právo 

požadovat doplnění a upřesnění Zprávy v potřebném rozsahu. 

3. Podrobná specifikace předmětu plnění, včetně položkového rozpočtu, je uvedena v příloze 

č. 1 k této smlouvě a tvoří její nedílnou součást. Lokalizace stálých odběrových míst jsou 

uvedeny v příloze č. 2 k této smlouvě a tvoří její nedílnou součást. 

4. Účelem této smlouvy je zabezpečení realizace veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to 

„Vyhodnocení účinnosti leteckého vápnění (po 10 letech od aplikace), včetně přípravy 

projektů chemické meliorace“.  

 

 

III. 

Místo plnění  

1. Místem plnění činností, uvedených v čl. II. odst. 2 body 2.1. - 2.6. smlouvy, jsou lokality 

uvedené v příloze č. 2, zhotovitelem vybrané porosty vhodné k vápnění a další chřadnoucí 

lesní porosty se symptomy živinové deficience, a dále laboratoře zhotovitele.  

2. Místem předání Zprávy dle čl. II. odst. 2 bod 2.7. je sídlo objednatele. 

 

 

IV.  

Doba a způsob plnění, termín předání a převzetí díla 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu smlouvy do splnění 

předmětu smlouvy. 

2. Dílo bude zhotovitelem plněno průběžně, a to po celou dobu trvání této smlouvy. 

3. Zhotovitel poskytuje plnění podle této smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí.  

4. Objednatel si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat provádění díla. O této kontrole se 

vyhotovuje protokol podepsaný všemi zúčastněnými. Na zjištěné nedostatky objednatel 

upozorní písemně zhotovitele a požádá o jejich odstranění. Takové žádosti je zhotovitel 

povinen vyhovět ve lhůtě stanovené objednatelem. Zhotovitel má dále povinnost řídit se 
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veškerými (písemnými nebo ústními) pokyny objednatele, pokud nejsou v přímém rozporu 

se zněním smlouvy a s příslušnými platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen 

upozornit na nevhodné pokyny nebo nevhodnost věcí mu předaných. 

5. Všechny odebrané vzorky v rámci plnění činností uvedených v bodech 2.1. až 2.6. článku 

II.  smlouvy budou zhotovitelem archivovány po dobu jednoho roku od jejich odebrání. 

6. Zhotovitel se zavazuje v rámci předmětu této smlouvy zpracovat pro objednatele Zprávu dle 

čl. II. odst. 2 bod 2.7., a předat ji objednateli k případným připomínkám v elektronické 

formě nejpozději do 5. 12. 2016. Obsahem této Zprávy bude komentář k průběhu plnění, 

podrobné výsledky všech provedených analýz včetně komentáře, identifikace (mapový 

zákres) lokalit potenciálně vhodných k chemické melioraci a vystavené odborné 

posudky/doporučení k vápnění pro vlastníky lesů, výsledky šetření v chřadnoucích 

porostech severní Moravy včetně návrhu ozdravných opatření.  

7. Objednatel uplatní připomínky k předložené „Zprávě“ do 2 pracovních dnů ode dne jejího 

obdržení. Po zapracování připomínek bude zhotovitelem předána objednateli „Zpráva“ 

upravená dle připomínek v tištěné podobě v množství 2 ks a v elektronické verzi na CD 

v množství 1 ks, a to v místě sídla objednatele v termínu do 9. 12. 2016. 

8. Pokud objednatel v uvedené dvoudenní lhůtě námitky neuplatní, má se za to, že je „Zpráva“ 

přijata bez výhrad a zhotovitel předá souhrnnou zprávu způsobem uvedeným v odst. 7 a 9. 

9. O převzetí „Zprávy“ bude objednatelem vyhotoven protokol o převzetí a předání díla (dále 

jen „Protokol“) potvrzující, že výsledek díla odpovídá zadání této smlouvy a případným 

připomínkám, vyplývajícím z připomínek objednatele podle odst. 7. tohoto článku, 

podepsaný oběma smluvními stranami.  

 

V. 

Licenční ujednání 

1. Přechod vlastnictví výsledků smluvního plnění dle čl II. odst. 2. této smlouvy (podrobných 

výsledků všech provedených analýz a terénních šetření, jejich interpretací a závěrů 

formulovaných v písemných výstupech zhotovitele v rámci plnění této smlouvy, včetně 

přesné GPS lokalizace odběrných míst pro odběr půdních vzorků a archivovaných vzorků) 

na objednatele nastává převzetím díla na základě protokolu o převzetí a předání díla dle čl. 

IV. odst. 9. 

2. Zhotovitel díla prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva autorů k dílu a že má souhlas autorů k uzavření následujících licenčních 

ujednání, toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by vytvořením díla teprve 

vznikla.  

3. Zhotovitel díla poskytuje objednateli díla (nabyvateli licence) oprávnění ke všem v úvahu 

přicházejícím způsobům užití díla a bez jakéhokoliv omezení, a to zejména pokud jde o 

územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Zhotovitel díla poskytuje tuto licenci díla objednateli díla (nabyvateli licence) bezúplatně. 

5. Zhotovitel díla poskytuje tuto licenci objednateli díla (nabyvateli licence) jako výhradní, 

kdy se zavazuje neposkytnout licenci třetí osobě.  
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6. Objednatel díla (nabyvatel licence) je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo 

zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě neomezeně. 

7. Objednatel díla (nabyvatel licence), stejně jako nabyvatel podlicence, je oprávněn upravit či 

jinak měnit dílo, jeho název nebo označení zhotovitele, stejně jako spojit dílo s jiným dílem 

nebo zařadit dílo do díla souborného, a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob. 

8. Bude-li v souvislosti s plněním předmětu smlouvy zhotovitelem vytvořena databáze nebo 

její část, bude se za pořizovatele takové databáze vždy považovat objednatel. Neuplatní –li 

se z jakéhokoliv důvodu pravidlo dle předchozí věty a pořizovatelem databáze vytvořené 

v souvislosti s plněním smlouvy se stane zhotovitel či subdodavatel, je zhotovitel povinen 

zajistit převod veškerých práv k databázi, včetně zvláštních práv pořizovatele databáze dle § 

88 a násl. autorského zákona na objednatele. 

 

 

VI. 

Cena díla 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za řádně a včas provedené dílo, stanovenou ve smyslu 

ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, tj. 

dohodou. 

2. Tato cena je stanovena jako cena celková za řádně a včas provedené dílo, jehož rozsah je 

specifikován touto smlouvou, resp. její přílohou č. 1 a při použití položkového ocenění 

jednotlivých činností tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 k této smlouvě, a činí  1.392.000 Kč 

(slovy: jedenmiliontřistadevadesátdvatisíckorunčeských) bez DPH. DPH v zákonné výši v 

den podpisu této smlouvy (21 %) činí při této částce 292.320 Kč (slovy: 

dvěstědevadesátdvatisíctřistadvacetkorunčeských). Celková cena díla včetně DPH činí 

1.684.320 Kč (slovy: jedenmilionšestsetosmdesátčtyřitisíctřistadvacetkorunčeských).  

3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou, s výjimkou případu zákonné 

změny výše sazby DPH. Cena zahrnuje veškeré náklady, které zhotoviteli v souvislosti 

s řádným provedením díla vzniknou. 

4. Zhotoviteli bude objednatelem uhrazena cena skutečně provedených prací na základě 

jednotkových cen za jednotlivé položky plnění uvedené v příloze č. 1 k této smlouvě. 

 

 

VII. 

Platební podmínky a fakturace 

1. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla prostřednictvím jedné platby za plnění v 

roce 2016 na základě skutečně a bezvadně provedených prací. Daňový doklad (faktura) 

bude vystaven a předložen do 15. 12. 2016 na základě „Zprávy“ dle čl. II. odst. 2 bod 2.7., 

protokolárně převzaté objednatelem dle čl. IV. odst. 9. Tato „Zpráva“ a „Protokol“, 

podepsaný oběma smluvními stranami, budou nedílnou součástí daňového dokladu 

(faktury). 
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2. Splatnost úplného daňového dokladu (faktury) se stanoví na 30 kalendářních dnů po jeho 

obdržení objednatelem. Daňový doklad (faktura) zhotovitele musí obsahovat veškeré 

náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů. Pouze takový daňový doklad (faktura), který bude současně formou 

přílohy doplněn o „Zprávu“ a „Protokol“ (viz odst. 1), bude objednatelem považován za 

úplný. 

3. V případě, že faktura nebude obsahovat zákonem nebo smlouvou předepsané náležitosti, je 

objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit 

novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení 

s úhradou faktury. 

4. Platba se považuje za splněnou dnem odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu 

zhotovitele. 

5. Objednatel v rámci platebních podmínek neposkytuje zálohy. 

 

 

VIII.  

Sankční ustanovení, náhrada škody 

1. Pro případ prodlení objednatele s platbou, na kterou vznikl zhotoviteli nárok, zaplatí 

objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý, i započatý, 

den prodlení. 

2. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností, stanovených v čl. II. této 

smlouvy přísluší objednateli smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové ceny plnění uvedené v 

čl. VI. odst. 2. této smlouvy, včetně DPH, a to za každé jednotlivé porušení. Právo na 

smluvní pokutu uplatní objednatel vůči zhotoviteli písemně, a to bez zbytečného odkladu. 

Za porušení smluvní povinnosti zhotovitelem se pro účely této smlouvy považuje nesplnění 

povinností, stanovených v článku II. odstavec 2. této smlouvy způsobem a v rozsahu 

uvedeném v příloze č. 1 k této smlouvě, a dále nedodržení doby archivace odebraných 

vzorků stanovené v čl. IV. odst. 5.  

3. V případě nedodržení pokynů objednatele nebo nedodržení objednatelem stanovené lhůty 

dle čl. IV. odst. 4 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: 

desettisíckorunčeských) za každý jednotlivý případ. 

4. V případě nedodržení termínu pro předání díla, včetně „Zprávy“ (viz čl. IV. odstavec 6. a 7. 

této smlouvy) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny 

plnění uvedené v čl. VI. odst. 2 smlouvy, včetně DPH, a to za každý, i započatý, den 

prodlení. 

5. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí, aby objednatel každou smluvní pokutu, na níž 

mu vznikne nárok, započetl vůči fakturované ceně díla (viz čl. VI. odst. 2. této smlouvy). 

Pokud by zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nestačil smluvní pokutu krýt z platby, zavazuje 

se k doplacení případné dlužné částky, a to do 30 kalendářních dnů ode dne převzetí 

písemné výzvy objednatele. 

6. Za každé jednotlivé porušení povinnosti dle čl. IX. odst. 3. je zhotovitel povinen uhradit 

smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: stotisíckorunčeských) objednateli. 
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7. Smluvní pokuty jsou splatné desátý den (10.) den ode dne doručení písemné výzvy 

oprávněné smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není- li ve výzvě 

uvedena lhůta delší. 

8. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši, 

pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem vznikne, ani právo 

objednatele na odstoupení od této smlouvy, ani povinnost zhotovitele ke splnění 

povinnosti zajištěné smluvní pokutou, ledaže by objednatel výslovně prohlásil, že na 

plnění povinnosti netrvá. 

9. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že  

a) dojde k porušení smluvních povinností zhotovitele dle čl. II. odst. 2. body 2.1. až 2.7., 

a čl. IV. odst. 4. až 7.;  

b) na majetek zhotovitele byl prohlášen úpadek; 

c) zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení; 

d) insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 

insolovenčího řízení (ve znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů); 

e) zhotovitel vstoupí do likvidace; 

f) nastane situace uvedená v odst. 10. 

10. V případě, že na straně zhotovitele nastanou okolnosti, v jejichž důsledku nebude zhotovitel 

moci dočasně či dlouhodobě zajišťovat plnění smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu 

ode dne vzniku takových okolností, informovat objednatele o této skutečnosti a o aktuálním 

stavu plnění činností (příloha č. 1 smlouvy) a současně navrhnout řešení. Objednatel je v 

této situaci oprávněn od smlouvy odstoupit, zhotovitel se zavazuje vyvinout veškeré úsilí k 

uspokojivému dokončení díla, zejména všech aktuálně rozpracovaných analýz odebraných 

vzorků, terénních šetření a zpracování Zprávy dle čl. II. odst. 2, bod 2.7. této smlouvy. 

11. Zjištěné vady se budou řešit v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

12. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně. 

13. Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je vždy bez jakýchkoliv sankcí vůči 

objednateli. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o 

odstoupení druhé smluvní straně. 

 

 

IX.  

Ostatní ujednání 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést požadované dílo podle této smlouvy včas a řádně a odpovídá 

za jeho kvalitní a odborné provedení. Zhotovitel si zajistí podklady potřebné pro zpracování 

díla vlastními prostředky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a 

oprávnění, umožňujících mu uskutečnit dílo dle této smlouvy. 

2. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit připomínky k rozsahu provedeného díla.  

3. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat 

mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním smlouvy, s 

výjimkou plnění povinností podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozd. předpisů. 
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4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření smlouvy není v likvidaci a není vůči němu 

vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozd. předpisů a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o všech 

skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti. 

5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 

finanční kontroly, prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů. 

6. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je oprávněn zveřejnit Smlouvu na svých 

webových stránkách a dále je povinen uveřejnit dle § 147a odst. 1 písm. a) zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) na 

svém profilu, který se nachází na internetové adrese 

„https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html“ (dále jen „profil“), tuto Smlouvu včetně 

všech jejích změn a dodatků. Dále je Zhotovitel srozuměn s tím, že dle § 147a odst. 1 písm. 

b) ZVZ je objednatel povinen uveřejnit na Profilu výši skutečně uhrazené Ceny za plnění 

Veřejné zakázky a dle § 147a odst. 1 písm. c) ZVZ též seznam subdodavatelů Zhotovitele. 

Zhotovitel tímto uděluje souhlas Objednateli k uveřejnění všech podkladů, údajů a 

informací uvedených v tomto odstavci a těch, k jejichž uveřejnění vyplývá pro Objednatele 

povinnost dle právních předpisů. 

7. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích 

případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně 

metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

Zveřejnění smlouvy a metadat zajistí objednatel. 

 

 

X. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každý s platností prvopisu, z nichž tři 

výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel. 

2. Smlouva může být doplňována a měněna pouze formou písemných a vzestupně 

číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran (viz § 1759 

občanského zákoníku). 

3. Ke smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání. 

4. V případě, že práva a povinnosti smluvních stran nejsou upraveny touto smlouvou, řídí se 

ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku a subsidiárně dalšími ustanoveními 

občanského zákoníku 

5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních 

stran.   

6. Ukončením účinnosti smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se nároku z 

náhrady škody, nároku ze smluvních pokut či úroků z prodlení, ustanovení o ochraně 

informací, licenčních ujednání, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že 

mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy. 

7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, rozumějí mu a souhlasí s 

ním, a dále potvrzují, že smlouva je uzavřena bez jakýchkoli podmínek znevýhodňujících 
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jednu ze stran. Tato smlouva je projevem vážné, pravé a svobodné vůle smluvních stran, na 

důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

 

 

Příloha:  

1. Podrobná specifikace předmětu plnění, včetně jednotkových cen 

2. Lokalizace odběrových míst  

  
  
 
 
 
 

 

                                                                                                     

V Praze, dne  26. 9. 2016                                        Ve Strnadech, dne 13. 9. 2016 

 

Objednatel:      Zhotovitel: 

ČR – Ministerstvo zemědělství   Výzkumný ústav lesního hospodářství a  

myslivosti, v.v.i. 

                                                                                    

 

 

 

……………………………….....   ……………………………….................... 

        Ing. Petr Bureš doc. RNDr. Bohumír Lomský, CSc. 

    ředitel Odboru hospodářské    ředitel 

         úpravy a ochrany lesů    

 

 


