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Číslo: 857-2016-14151 
 

Smlouva o provádění dlouhodobých polních pokusů 
 
uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „občanský zákoník“), za použití § 2586 a násl., § 2631 a násl. a § 2358 a 
násl. občanského zákoníku, a podle ustanovení § 29 písm. r) zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon o zadávání 
veřejných zakázek“) 
 

(dále jen „smlouva“) 
 

 

Smluvní strany  
 

Česká republika -  Ministerstvo zemědělství 
Těšnov 65/17, Praha 1, PSČ: 110 00 
IČ: 00020478 
DIČ: není plátcem DPH 
Bankovní spojení: xxxxxxxx 
Zastoupená: Ing. Pavlínou Adam, PhD., ředitelkou odboru výzkumu, vzdělávání  
                     a poradenství 
 

 
(dále jen „objednatel“) 

na straně jedné 
 

a 
 
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. 
Zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy 
Drnovská 507, Praha 6, PSČ 161 06 
IČ: 00027006 
DIČ:CZ00027006  
Bankovní spojení: xxxxxxxx 
Zastoupená: Dr. Ing. Pavlem Čermákem, ředitelem  
 

 

(dále jen „poskytovatel“) 
  

na straně druhé 
uzavírají tuto smlouvu: 
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Článek I. 
 

Preambule 
 

Dlouhodobý výzkumný projekt „Dlouhodobé polní pokusy“ v režimu výjimky  
ze zákona o zadávání veřejných zakázek dle ustanovení § 29 písm. r) bude 
realizován smluvní stranou Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i, 
a to z důvodu požadavků na vysokou odbornou úroveň, vysokých nároků na 
koordinaci výzkumných prací a specifické technické vybavení. Dlouhodobé polní 
pokusy představují cenné a nenahraditelné kontinuální práce prováděné více než 60 
let. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., má provádění „Dlouhodobých polních 
pokusů“ zakotvené ve Zřizovací listině; bude již tradičně aktivně vykonávat uvedené 
práce, a dále bude koordinovat činnost dalších dvou participujících výzkumných 
subjektů: Mendelovy univerzity v Brně a Zemědělského výzkumného ústavu, s. r. o., 
Kroměříž. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., bude smluvně zastávat roli 
hlavního řešitele, ostatní budou v roli dalších řešitelů. Smluvní vztahy mezi hlavním 
řešitelem a dalšími řešiteli budou vzájemně ošetřeny mimo tuto smlouvu.  
 
Kromě v této smlouvě uvedené ceny za plnění dle čl. IV smlouvy se všechny tři výše 
uvedené subjekty podílejí na zajištění těchto „Dlouhodobých polních pokusů“ 
i vlastními finančními prostředky, a to minimálně v roční výši: 
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. 2 500 000,- Kč; dále se předpokládá účast  
Mendelovy univerzity v Brně – cca 170 000,- Kč a Zemědělského výzkumného 
ústavu Kroměříž, s. r. o. – cca 150 000,- Kč. 
Předmětem plnění této smlouvy jsou jednak samotná každoroční realizace 
„Dlouhodobých polních pokusů“, a zpracování, uchovávání a shromažďování 
získaných experimentálních dat a jejich vkládání do databáze. Za tím účelem může 
poskytovatel využít své stávající databázové systémy. Výsledky tohoto 
dlouhodobého výzkumného projektu budou sloužit jak uvedeným dvěma výzkumným 
ústavům a univerzitě, tak dalším subjektům, které o ně projeví zájem, a budou těmto 
subjektům poskytovány zdarma. 

 
 
 
       Článek II. 

 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele provést plnění specifikované 

v odstavci 2 tohoto článku a závazek objednatele zaplatit poskytovateli část ceny 
za provedení plnění ve výši dle čl. IV odst. 1 smlouvy, a to z toho důvodu, 
že plnění je financováno více subjekty, jak je uvedeno v čl. I. smlouvy. 

 
2. Poskytovatel se zavazuje  

- zajistit provoz 13 samostatných dlouhodobých polních pokusů v rozsahu 
pokusných parcel a stanovišť – uvedených v Příloze č. 1 Tabulka; změna 
rozsahu je možná jen v případě změny vlastnictví nebo držby půdy a celkový 
počet pokusných parcel nesmí klesnout pod 3.000. 

- zajistit provedení dlouhodobých polních pokusů podle schválených metodik; 
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- zabezpečit koordinaci provádění dlouhodobých polních pokusů  
na jednotlivých stanovištích; 

- zajistit vedení příslušných záznamů v souladu s metodikami dlouhodobých 
polních pokusů a zpracování protokolů v souladu s těmito metodikami; 

- evidovat získané prvotní údaje dlouhodobých polních pokusů příslušných 
stanovišť a zajistit jejich řádné vkládání do databáze, která vznikla od doby 
účinnosti této smlouvy, tím není dotčeno právo poskytovatele vložit tyto údaje  
i do databáze dlouhodobě vedené poskytovatelem před účinností této smlouvy; 

- Vyhotovit každoročně průběžné hlášení a výroční zprávu o provedených 
výzkumných aktivitách k výzkumnému projektu „Dlouhodobé polní pokusy“ 
v období 2016 a dalších letech v písemné podobě vždy za příslušný kalendářní 
rok s podpisem odpovědného pracovníka-řešitele dle čl. XI. odst. 1 smlouvy 
Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. Součástí výroční zprávy je i zpráva 
o čerpání finančních prostředků. Průběžné hlášení a výroční zpráva bude 
obsahovat přehled dosud vykonaných prací v daném kalendářním roce. 
Za každý kalendářní rok poskytovatel vypracuje průběžné hlášení o vykonaných 
pracích, které odevzdá vždy nejpozději do 30. 6. příslušného roku (dále jen 
„průběžné hlášení“ nebo „průběžné hlášení o vykonaných pracích“). Za každý 
kalendářní rok poskytovatel vypracuje výroční zprávu, kterou odevzdá 
nejpozději do 30. 11. příslušného roku (dále jen „výroční zpráva“ nebo „výroční 
zpráva o vykonaných pracích“). S tím, že za kalendářní rok 2016 bude 
odevzdána pouze výroční zpráva, která bude obsahovat informace za celý rok 
2016. Současně s každou výroční zprávou budou poskytovatelem předána 
experimentální data získaná z pokusů v daném kalendářním roce, a to v tištěné 
i digitální verzi. 

 a to v období roku 2016 a dalších letech, kontinuálně každoročně. 
  

Dále se poskytovatel zavazuje v období roku 2016 a dalších letech, kontinuálně 
každoročně, provádět zejména 

- kontinuálně každoročně provádět dlouhodobé pokusy (v rozsahu témat 
uvedených v příloze č. 1), včetně všech souvisejících agrotechnických operací, 
odběru a analýz vzorků, a vyhodnocení a uchování dosažených výsledků; 

- Archivaci vzorků půdy, případně rostlinného materiálu v dlouhodobém časovém 
horizontu; 

- Aktualizaci, doplňování a vyhodnocování, a to po dobu trvání této smlouvy, 
existující datové základny pro následný výzkum. 

Bližší podrobnosti plnění vyplývají z údajů uvedených v Tabulce v Příloze č. 1 

Dále se poskytovatel zavazuje, mimo výše uvedený časový rámec činností, 
vyhodnotit získané údaje z dlouhodobých polních pokusů a provést analýzu vlivu 
hnojení na hektarové výnosy jednotlivých plodin s ohledem na stanovené osevní 
postupy a zpracovat je v podobě bulletinu. Tento bulletin základních výsledků 
dlouhodobých polních pokusů předá objednateli každoročně v termínu do 28. února  
roku následujícího po roce, v němž byly provedeny služby dle této smlouvy (dále jen 
jako „bulletin“). Tento bulletin je poskytovatel povinen dodat i po skončení účinnosti 
této smlouvy. 

(dále jen ,,služby“ nebo ,,plnění“)  
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3. Účelem smlouvy je:  
 
Provedení výzkumných aktivit – zejména: 

- zajistit základní provoz dlouhodobých polních pokusů po celou dobu jejich 
trvání, 

- uchovat dlouhodobé polní pokusy jako cenný zdroj informací o vlivu 
technologií a vlivu klimatu na výnosy plodin, koloběhy živin a stav půdní 
úrodnosti, 

- zajistit kontinuitu výzkumu a umožnit jednotné hodnocení dosažených 
výsledků v dlouhé časové řadě a jejich interpretaci a uplatnění 
v zemědělské praxi (vzdělávání, rozhodovací procesy, a to i na úrovni 
státní správy). 

Jednotlivé roční výsledky budou dokumentovány ve zprávách za rok 2016 
a v dalších letech formou bulletinů. Výsledky z dlouhodobých polních pokusů 
budou využívány jako informační vstupy (podklady) pro další výzkumné 
projekty prováděné jinými subjekty. 

 
 
 

Článek III. 
 

Místo plnění, doba plnění, termín předání a převzetí plnění, přechod vlastnictví 
 

1. Místem plnění je ČR.  
 
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, přičemž doba plnění začíná 

bezprostředně po podpisu smlouvy druhou ze smluvních stran. Poskytovatel se 
zavazuje předat průběžné hlášení o vykonaných pracích nejpozději do 30. 6. 
každého příslušného roku, výroční zprávu o vykonaných pracích za příslušný 
kalendářní rok do 30. 11. příslušného roku, a bulletin do 28. 2. následujícího roku. 
S tím, že za rok 2016 poskytovatel odevzdá pouze výroční zprávu o vykonaných 
pracích, a to do 30. 11. 2016. Průběžné hlášení, výroční zprávu a bulletin 
poskytovatel předá v  tištěné formě 2 ks a v  elektronické verzi jedenkrát, do  místa 
sídla objednatele kontaktnímu pracovníkovi Ministerstva zemědělství dle čl. XI. 
odst. 1 smlouvy. O předání a převzetí každého průběžného hlášení, každé výroční 
zprávy a každého bulletinu bude vyhotoven samostatný protokol o předání a 
převzetí podepsaný oběma smluvními stranami. Má-li objednatel k průběžnému 
hlášení, k výroční zprávě nebo k bulletinu připomínky, uvede je v 
příslušném protokolu o předání a převzetí. Nemá-li objednatel k průběžnému 
hlášení, k výroční zprávě nebo bulletinu žádné připomínky, bude o tomto 
vyhotoven příslušný protokol o předání a převzetí bez připomínek dle odst. 4 
tohoto článku. 

 
3. Poskytovatel upraví průběžné hlášení, výroční zprávu nebo bulletin podle 

případných připomínek objednatele, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů  
od obdržení těchto připomínek. 
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4. V případě, že objednatel k příslušnému průběžnému hlášení, k výroční zprávě, 
nebo k bulletinu nemá připomínky, nebo byly-li připomínky objednatele již 
vypořádány dle odst. 3 tohoto článku, bude o tomto vyhotoven příslušný protokol  
o předání a převzetí bez připomínek podepsaný oběma smluvními stranami a 
potvrzující, že výsledek plnění odpovídá zadání této smlouvy a případným 
připomínkám objednatele. Protokol o předání a převzetí bez připomínek k 
jednotlivému průběžnému hlášení nebo jednotlivé výroční zprávě je přílohou 
příslušné faktury. Protokol o předání a převzetí bulletinu bez připomínek je 
přílohou nejbližší následující faktury k průběžnému hlášení. 

 
5. K přechodu vlastnictví dochází podpisem obou smluvních stran na protokolu 

o předání a převzetí bez připomínek dle odst. 4 tohoto článku.  
 

                                               
 

Článek IV. 
 

Cena  
 

1. Cena za řádně a včas provedené služby je stanovena dohodou podle zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena za provedení 
služeb bude tvořena součtem nákladů, které poskytovateli v souvislosti 
s prováděním plnění vzniknou, přičemž maximální cena bez DPH bude činit 
1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých), cena včetně DPH bude činit  
1. 210.000 Kč (slovy: jeden milion dvě stě deset tisíc korun českých), a to za jeden 
kalendářní rok. Z toho cena za plnění uvedené v průběžném hlášení činí 50% 
z částky dle předchozí věty, cena za plnění uvedené ve výroční zprávě činí také 
50% z částky dle předchozí věty, přičemž cena za plnění uvedené ve výroční 
zprávě za rok 2016 činí 100% z částky dle předchozí věty. 

  
2. Objednatel je povinen uhradit poskytovateli cenu na základě  průběžného  hlášení 

nebo  výroční zprávy jen po  řádném splnění služeb  a předání plnění dle článku II. 
a III., tj. po podpisu obou smluvních stran na příslušném protokolu o předání  a 
převzetí bez připomínek dle čl. III. odst. 4 smlouvy. Objednatel není povinen 
uhradit fakturu za služby na základě průběžného hlášení, není-li k této faktuře 
přiložen protokol o předání a převzetí bulletinu bez připomínek za předchozí 
kalendářní rok (tj. protokol ohledně bulletinu, který měl být odevzdán k 28. 2. téhož 
roku). 

 
3. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkou zákonné změny výše 

 sazby DPH.  
 

4. Výše ceny za dílo bude každoročně posuzována s ohledem na míru inflace 
vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu, případně součtem průměrných 
ročních indexů, spotřebitelských cen za předchozí období v souladu s oficiálním 
vyhlášením Českým statistickým úřadem. Rozhodujícím ukazatelem pro toto 
posouzení bude nárůst inflačního indexu 3% a výše. Maximálně může nárůst ceny 
činit 10 % v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) bod 1. ZZVZ, a to nejen v jednotlivém 
roce, ale i v součtu jednotlivých let.  
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Článek V. 

 
Platební podmínky a fakturace 

 
1. Objednatel je povinen uhradit poskytovateli cenu služeb na základě řádně 

předaného a převzatého plnění dle čl. II. a III. smlouvy (tj. na základě protokolu 
o předání a převzetí bez připomínek ohledně jednotlivého průběžného hlášení 
nebo jednotlivé výroční zprávy dle čl. III. odst. 4 smlouvy) a na základě příslušné 
vystavené faktury doručené do sídla objednatele. Toto plnění musí být 
odsouhlaseno objednatelem. 

  
2. Poskytovatel není oprávněn vystavit fakturu dříve, než objednatel převezme 

bezvadné a objednatelem odsouhlasené plnění (tj. než bude vyhotoven protokol 
o předání a převzetí bez připomínek ohledně jednotlivého průběžného hlášení 
nebo jednotlivé výroční zprávy dle čl. III. odst. 4 smlouvy). 

 
3. Splatnost daňového dokladu se stanoví na 30 kalendářních dnů po doručení 

faktury za jednotlivé průběžné hlášení nebo za jednotlivou výroční zprávu, jejíž 
přílohou bude příslušný protokol o předání a převzetí bez připomínek podepsaný 
oběma smluvními stranami dle čl. III. odst. 4 smlouvy. 

 
4. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších přepisů. Poskytovatel je 
povinen přiložit k faktuře za služby na základě průběžného hlášení protokol 
o předání a převzetí bulletinu bez připomínek za předchozí kalendářní rok. 
Nebude-li faktura obsahovat zákonem nebo smlouvou stanovené náležitosti, je 
objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování. V tomto případě neplatí původní 
lhůta splatnosti, ale lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené 
faktury. 

 
5. Na faktuře musejí být uvedeny veškeré náklady poskytovatele, z kterých se cena 

podle článku IV. odst. 1 skládá. Přílohou faktury musejí být také účetní doklady 
týkající se nákladů podle předchozí věty. 

 
6.  Objednatel neposkytne poskytovateli zálohy. 
 
7. Platba se považuje za splněnou dnem odepsání z účtu objednatele ve prospěch 

poskytovatele.  
 
 

Článek VI. 
 

Licenční ujednání 
 

1. V případě, že výsledkem činnosti poskytovatele podle této smlouvy by bylo plnění, 
které naplňuje znaky díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (v tomto článku VI. dále jen ,,dílo“ 
nebo ,,autorské dílo“), je k takovým autorským dílům poskytována objednateli 
licence za podmínek sjednaných v tomto článku VI. smlouvy. 
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2. Poskytovatel 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. Poskytovatel díla poskytuje objednavateli 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. Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí této licence je již 

zahrnuta v ceně plnění dle čl. IV této smlouvy. 
 
5. Poskytovatel díla poskytuje licenci objednateli díla (nabyvateli licence) jako 

nevýhradní. Jakékoliv poskytnutí licence třetím osobám poskytovatelem vyjma 
uvedených dvou dalších řešitelů (Mendelova univerzita v Brně a Zemědělský 
výzkumný ústav Kroměříž, s. r. o.) podléhá souhlasu Objednatele. 

 
6. Objednatel díla (nabyvatel licence) je oprávněn upravit či jinak měnit dílo, jeho 

název nebo označení autorů, stejně jako spojit dílo s jiným dílem nebo zařadit dílo 
do díla souborného, a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob. 

 
7. Poskytovatel tímto prohlašuje, že pokud v souvislosti s plněním na základě této 

smlouvy vytvořil databáze, zřídil je pro objednatele jako pro pořizovatele databáze 
dle § 89 autorského zákona a objednateli tak svědčí všechna práva na vytěžování 
nebo na zužitkování celého obsahu databáze, která vznikla od doby účinnosti 
smlouvy, nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části a právo udělit 
jinému oprávnění k výkonu tohoto práva. Objednatel a ostatní subjekty, které 
o to projeví zájem, jsou oprávněny do databáze, která vznikla před účinností 
smlouvy, nahlížet a takto získané informace a data dále využívat – stejně tak jsou 
oprávněny i ohledně databáze, která vznikla od doby účinnosti smlouvy. 
Objednatel je oprávněn databázi, která vznikla od doby účinnosti smlouvy, měnit  
a doplňovat, a to (i) po dobu trvání této smlouvy pouze prostřednictvím 
poskytovatele, (ii) po skončení účinnosti této smlouvy tak může činit sám, 
nebo prostřednictvím třetích osob, a to bez souhlasu poskytovatele, nebo i nadále 
prostřednictvím poskytovatele. Změnou databáze se ale nerozumí jakékoliv 
úpravy dat nasbíraných a naměřených poskytovatelem během jeho plnění 
na základě této smlouvy. 

 
8. Objednatel díla (nabyvatel licence) je oprávněn práva tvořící součást licence zcela 

nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě. 
 
9. V případě, že by se z jakéhokoliv důvodu stal pořizovatelem databáze, která 

vznikla od doby účinnosti smlouvy poskytovatel, poskytovatel touto smlouvou 
převádí veškerá práva k této databázi (v intencích odst. 7) na objednatele 
a objednatel tato práva přijímá. 

 
10. Stejně tak v případě, že poskytovateli vznikla na základě této smlouvy zvláštní 

práva pořizovatele databáze (ohledně databáze, která vznikla od doby účinnosti 
této smlouvy) ve smyslu § 88 a násl. autorského zákona, poskytovatel touto 
smlouvou veškerá tato práva (v intencích odst. 7) převádí dle § 90 odst. 6 
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autorského zákona na objednatele a objednatel tato zvláštní práva pořizovatele 
databáze přijímá. 

 
11. Smluvní strany se výslovně dohodly, že odměna za převod veškerých práv 

k databázi, která vznikla od doby účinnosti smlouvy, včetně zvláštních práv 
pořizovatele databáze, je již zahrnuta v ceně podle čl. IV. této smlouvy.  

 
 

Článek VII. 
 

Vady plnění 
 

1. Poskytovatel garantuje, že plnění vytvořené na základě smlouvy je úplné a že jeho 
vlastnosti odpovídají vlastnostem plnění, sjednaným smlouvou. V případě, 
že předané plnění vykazuje vady, objednatel tyto vady bez zbytečného odkladu 
písemně u poskytovatele reklamuje, přičemž pozdější uplatnění reklamace 
v záruční době nemá vliv na platnost této reklamace. V reklamaci musí objednatel 
uvést, jak se zjištěné vady projevují. Odstranění vad provede poskytovatel na svůj 
náklad do 10-ti kalendářních dnů od doručení reklamace. 

 
2. Poskytovatel poskytuje záruku na plnění v délce trvání 24 měsíců. Záruční doba 

začíná běžet ode dne protokolárního převzetí příslušného plnění bez připomínek 
objednatelem dle čl. III. odst. 4 smlouvy. Poskytovatel odpovídá za vady, které se 
projeví v záruční době. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne 
záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční doby se 
považuje za včas uplatněnou. 

 
3. Smluvní strany se dohodly, že právo z vadného plnění, vyjma odstavců 1 a 2 

tohoto článku se řídí obecnou právní úpravou podle občanského zákoníku.  
 

 

Článek VIII. 
 

Sankční ustanovení, náhrada škody 
 

1. V případě, že poskytovatel nedodrží dobu plnění ohledně průběžného hlášení 
nebo výroční zprávy sjednanou ve smlouvě v čl. III odst. 2 až 3, uhradí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. V případě 
porušení smluvních povinností dle čl. II. a III. smlouvy (vyjma doby plnění) 
ze strany poskytovatele přísluší objednateli smluvní pokuta ve výši 20 % z ceny 
plnění uvedené v čl. IV. odst. 1. včetně DPH, a to za každé jednotlivé porušení. 

 
2. V případě, že poskytovatel nepředá bulletin nebo nevypořádá připomínky ohledně 

bulletinu v souladu s čl. III odst. 2 a 3, je poskytovatel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. V případě, 
že poskytovatel bude v prodlení s předáním bulletinu anebo s vypořádáním 
připomínek ohledně bulletinu déle než 1 měsíc (včetně) oproti termínu dle čl. III 
odst. 2 a 3, je poskytovatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. V případě, že poskytovatel bude 
v prodlení s předáním bulletinu anebo s vypořádáním připomínek ohledně 
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bulletinu déle než 2 měsíce (včetně) oproti termínu dle čl. III odst. 2 a 3, 
je poskytovatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč 
za každý i započatý den prodlení. 

 
3. Za každé jednotlivé porušení povinnosti dle čl. IX. odst. 1. je poskytovatel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. 
 

4. V případě, že poskytovatel neodstraní vady plnění na základě reklamace 
objednatele ve lhůtě dle čl. VII. odst. 1 smlouvy, je poskytovatel povinen uhradit 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

 
5. Smluvní pokuty jsou splatné desátý den ode dne doručení písemné výzvy 

oprávněné smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li 
ve výzvě uvedena lhůta delší. 

 
6. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody 

v plné výši, pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti poskytovatelem 
vznikne, ani právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, ani povinnost 
poskytovatele ke splnění povinnosti zajištěné smluvní pokutou, ledaže by 
objednatel výslovně prohlásil, že na plnění povinnosti netrvá. 

 
7. Poskytovatel souhlasí, aby objednatel každou smluvní pokutu nebo náhradu 

škody, na níž mu vznikne nárok, započetl vůči platbě (faktuře) ve smyslu 
ustanovení čl. V. Pokud nedojde k započtení dle čl. V., zavazuje se k doplacení 
dlužné částky, a to do 30 kalendářních dnů ode dne převzetí písemné výzvy 
objednatele.  

 
 

Článek IX. 
 

Mlčenlivost a finanční kontrola 
 

1. Poskytovatel 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 dodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tím nejsou dotčena 
ustanovení této smlouvy o povinnosti zveřejnit její výstupy. 

 
2. Poskytovatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů. 

 
 

Článek X. 
 

Doba trvání smlouvy 
 

1. Tato smlouva je uzavírána na dobu neurčitou. Smlouva nabývá účinnosti dnem 
podpisu smlouvy druhou ze smluvních stran. 
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2. Tato smlouva bude ukončena, nastane-li některý z následujících případů: 

a) písemnou dohodou obou smluvních stran, 
b) odstoupením od smlouvy dle čl. X odst. 3 smlouvy, 
c) výpovědí dle čl. X odst. 4 až 6 smlouvy. 

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

a) na majetek poskytovatele byl prohlášen úpadek, nebo 
b) poskytovatel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolventního řízení, nebo 
c) insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 

insolventního řízení (ve znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů), nebo 

d) poskytovatel vstoupí do likvidace nebo 
e) dojde k podstatnému porušení povinnosti poskytovatele, za něž se považuje 

zejména prodlení poskytovatele s předáním plnění (mimo bulletin) delší 15 
dnů nebo  

f) poskytovatel nepředá objednateli bulletin nebo nevypořádá připomínky 
ohledně bulletinu dle čl. III odst. 2 a 3 nejpozději do doby než je objednateli 
doručena faktura za nejbližší následující průběžné hlášení. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy vždy bez jakýchkoli sankcí vůči jeho 
osobě. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti písemným doručením oznámení 
o odstoupení poskytovateli. 

4. Objednatel je oprávněn bez jakýchkoliv sankcí vůči jeho osobě tuto smlouvu 
vypovědět v tříměsíční výpovědní době tak, aby smlouva kdykoliv skončila s tím, 
že musí být zachována tříměsíční výpovědní doba tak, aby smlouva skončila 
ke dni 30. 9. příslušného roku. Pro odstranění jakýchkoliv pochybností smluvní 
strany uvádí, že smlouva skončí k 30. 9. příslušného roku i tehdy, bude-li 
poskytovateli doručena výpověď v období od 1. 7. předešlého roku do 30. 9. roku 
příslušného.  

5. Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu, úhrada 
ceny za každý rok ze strany objednatele je podmíněna schválením funkčních 
úkolů objednatele, a tím je na toto schválení funkčních úkolů objednatele vázán 
zánik této smlouvy. V případě, že tyto funkční úkoly objednatele nebudou dle 
vnitřních postupů objednatele schváleny, oznámí objednatel tuto skutečnost 
poskytovateli, a to nejpozději do 31. 3. příslušného roku. V takovém případě dnem 
oznámení objednatele dle předchozí věty tato smlouva zaniká a poskytovateli 
nevzniká nárok na žádné finanční plnění za rok, v němž smlouva zanikla, a ani 
za roky následující. Smlouva zaniká i v případě, že rozsah funkčního úkolu 
objednatele bude pouze zkrácen, ledaže by se smluvní strany v souladu 
s platnými právními předpisy dohodly dodatkem ke smlouvě o snížení ceny 
odvíjejícím se od zkrácení funkčního úkolu objednatele. 

6. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět pouze z objektivních důvodů, 
které poskytovatel svým jednáním nemohl ovlivnit. Za takovýto objektivní důvod se 
považují také technické problémy na straně zhotovitele, a to za předpokladu, 
že tyto technické problémy zhotovitele byly projednány s objednatelem 
a objednatel je uznal za objektivní důvod, který zhotovitel svým jednáním nemohl 
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ovlivnit. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začíná běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po doručení výpovědi.  

 
 

Článek XI. 
 

Společná ujednání 
 

1. Kontaktními osobami pro účely této smlouvy jsou: 
- na straně poskytovatele: Ing. Eva Kunzová, CSc., tel./email 

xxxxxxxxxxxxxxxx 
- na straně objednatele: Ing. Ladislav Jeřábek, tel./email xxxxxxxxxxx 

 
Smluvní strany jsou oprávněny změnit kontaktní osoby, jsou však povinny 
o takové změně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů, 
informovat druhou smluvní stranu.  

2. Poskytovatel tímto prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, 
umožňujících mu uskutečnit plnění dle smlouvy. 

 
3. Poskytovatel 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 pozdějších předpisů a zavazuje se 
objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, 
popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti. 

 
4. Poskytovatel si zajistí podklady potřebné pro provedení plnění vlastními 

prostředky. 
 
5. Poskytovatel může pověřit zhotovením části plnění třetí osobu. Při provádění 

plnění touto třetí osobou má poskytovatel odpovědnost, jako by plnění prováděl 
sám. 

 
6. V případě, že na straně poskytovatele nastanou okolnosti, v jejichž důsledku 

nebude poskytovatel schopen dočasně či dlouhodobě zajistit plnění smlouvy, 
je povinen bez zbytečného odkladu, nejdéle do 7 kalendářních dnů ode dne vzniku 
takových okolností, informovat objednatele a současně navrhnout řešení. 
Obě smluvní strany se zavazují, že v takovém případě vynaloží veškeré úsilí, které 
lze na nich objektivně požadovat k dokončení plnění předmětu smlouvy. 

 
7. Poskytovatel má povinnost řídit se veškerými písemnými nebo ústními pokyny 

objednatele, pokud nejsou v přímém rozporu se zněním smlouvy a s příslušnými 
platnými právními předpisy.  

 
8. Objednatel je oprávněn provést kdykoliv v průběhu plnění smlouvu kontrolu 

provádění Dlouhodobých polních pokusů na místě. Poskytovatel je povinen 
poskytnout objednateli potřebnou součinnost při provádění této kontroly, a zařídit 
se podle výsledků kontroly. 
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9. Poskytovatel se zavazuje postupovat při plnění smlouvy v souladu se smlouvou 
a se všemi aktuálně platnými právními předpisy. 

 
10. K této smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání. 

 
11. Objednatel nebo jím písemně pověřená právnická osoba může provést 

u poskytovatele kontrolu plnění smlouvy zaměřenou zejména na věcné plnění 
smlouvy, výsledky plnění smlouvy dosažené ke dni kontroly a způsob jejich 
realizace, účelné čerpání poskytnutých finančních prostředků a odhad dalšího 
čerpání na následující období, kontrolu plnění smluvních povinností smluvními 
stranami. O této kontrole se vyhotovuje protokol podepsanými všemi 
zúčastněnými. 

 
12. Objednatel si vyhrazuje právo mít připomínky k rozsahu plnění.  

 
 

Článek XII. 
 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Veškeré změny a doplňky smlouvy budou uskutečněny po vzájemné dohodě 
smluvních stran formou písemných dodatků, podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 

 
2. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny smlouvou, se řídí 

občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími. 
 
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci 

smluvních stran. 
 

4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech a každý stejnopis má platnost originálu, 
z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a poskytovatel obdrží 2 výtisky. 

 

5. Poskytovatel je srozuměn s tím, že objednatel je povinen uveřejnit dle § 219 odst. 
1 ZZVZ na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků. Dále je 
poskytovatel srozuměn s tím, že dle § 219 odst. 3 ZZVZ  je objednatel povinen 
uveřejnit na profilu výši skutečné uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky. 
Poskytovatel tímto uděluje objednateli souhlas k uveřejnění všech podkladů, 
údajů a informací uvedených v tomto odstavci a těch, k jejichž uveřejnění vyplývá 
pro objednatele povinnost dle právních předpisů. Poskytovatel je dále srozuměn 
s tím, že objednatel je současně povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích 
případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od smlouvy odvozených včetně 
metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí objednatel. 

  
6. Ukončením účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu nejsou dotčena 

ustanovení smlouvy týkající se záruk, nároku z vadného plnění, nároku z náhrady 
škody, nároku ze smluvních pokut či úroků z prodlení, ustanovení o ochraně 
informací a mlčenlivosti, licenčních ujednání, ani další ustanovení a nároky 
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku smlouvy. 
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7. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 Tabulka. 
 

8. 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 znevýhodňující jednu ze stran. Tato smlouva je projevem vážné pravé 
a svobodné vůle smluvních stran, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční 
podpisy.  

 
 

V Praze dne                                                     V Praze dne 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………..      …………………………………………….. 
Česká republika - Ministerstvo zemědělství    Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 
Ing. Pavlína Adam, PhD.                                 Dr. Ing. Pavel Čermák, CSc.                                                             
ředitelka odboru výzkumu, vzdělávání             ředitel ústavu 
a poradenství 
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Příloha č. 1 Tabulka  

číslo pokus rok zal. stanoviště charakteristika parcely 

DP 01 Výživářský 1956 Praha        
Ruzyně 

Výzkum vlivu různých  
systémů hnojení na příjem 
živin rostlinami, výnosy a 
půdu 

480 
 

DP 02 Výživářský 1956 Ivanovice  
Čáslav    
Lukavec 

Výzkum vlivu organického 
hnojení a hnojení N na 
příjmy živin 
rostl.,výnosotvorné prvky, 
kvalitu produktů a půdní 
úrodnost  

192  
192   
192 

DP 04 Monokultury 1965 Ivanovice Výzkum vlivu zlepšujících 
faktorů na monokulturní 
pěstební technologie  

168 

DP 09 Osevní 
postupy 

1971 Hněvčeves Výzkum vlivu střídání 
plodin při vyšší koncentraci 
obilnin ve spojení 
s organickým a minerálním 
hnojením na výnosy a 
tvorbu výnosu 

264 

DP 10 Ochranářský 1971 Hněvčeves 
Pernolec 

Výzkum vlivu osevních 
sledů a herbicidů na 
změnu plevelných 
společenstev 

20                                
20  

DP 11 Výživářský 1972 Pernolec  Vypracování systému 
hnojení kejdou prasat, 
výzkum vlivu kejdy na 
půdní úrodnost, koloběh 
živin a bilanci organické 
hmoty   

60      
 

DP 13 Výživářský 1980 Hněvčeves  
Pernolec 
Humpolec  
 

Výzkum vlivu různých 
dávek organické hmoty, 
N,P,K, na tvorbu 
výnosových prvků, výnosu 
a půdní úrodnosti, systémy 
rostlinné výroby, 
ekonomika systému 
hnojení 

224   
224    
112        

DP 14 Výživářský 1983 Ivanovice 
Lukavec  

Vliv organického a 
minerálního hnojení na 
výnosy a kvalitu produktů 

162  
162   

DP 15 Zpracování 
půdy 

1988 Ivanovice Výzkum vlivu 
agrotechnických a 
osevních postupů na půdní 
úrodnost,tvorbu 
výnosových prvků a výnos, 
optimalizace technologií   

200 

DP 19 Monokultura 
ječmene 
jarního 

1970 Kroměříž Možnosti kompenzace 
negativních vlivů 
monokulturního pěstování 
obilnin 

96 
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DP 20 Osevní 
postupy 

1970 Kroměříž Srovnávací standart 
„norfolk“ produkční 
vlastnosti pěstebních 
systémů,trvalá udržitelnost 
systému  

48 

DP 21 Monokultura 
oz.pšenice 

1972 Kroměŕíž Možnosti kompenzace 
negativních vlivů 
monokulturního pěstování 
obilnin 

96 

DP 23 Osevní 
postupy 
zpracování 
půdy 

1969 Žabčice Výrobnost osevních 
postupů, vliv koncentrace 
obilnin na půdní úrodnost, 
změny fyzikálních 
a chemických vlastností 
půdy, výnosové trendy  

450 

Celkem 13 samostatných pokusů 3362 
 

 

 

 


