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 Číslo smlouvy objednatele: 457-2016-14131 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  

 
 

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 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. Davidem Kunou, ředitelem Odboru environmentálních podpor PRV 
Zástupce ve věcech technických:    Ing. Stanislav Němec 
IČ:   00020478 
DIČ:  není plátcem DPH 
Bankovní spojení: ČNB, centrální pobočka Praha 1, č. účtu 1226001/0710  

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

Zhotovitel:  Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. 
Sídlo:  Drnovská 507, Praha 6   
Zastoupený:  Ing. Martinem Karbanem, pověřeným řízením v.v.i.  
Zástupci ve věcech technických:  doc. Ing. Jiří Vegricht, CSc. 
IČ:    00027031  
DIČ:   CZ00027031    
Zhotovitel je plátce DPH. 
Bankovní spojení: 23339-111/0100 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

(společně dále jen „smluvní strany“) 
 
 
 

II. 
Předmět a účel smlouvy 

 

1.  Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo specifikované v odstavci 2 tohoto 

článku a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla.  

 

2. Zhotovitel se zavazuje provést následující dílo:  

 

A. Ze zpracovaných výsledků výběrových dotazníkových šetření řešící mapování reálného 

stavu kvalitativního a kvantitativního zajištění výrobních kapacit dotazovaných subjektů za 

období 2005 – 2014 (poskytne objednatel) a realizace za rok 2015 provést finanční 

vyhodnocení implementace směrnice Rady 91/676/EHS z 12. prosince1991 k ochraně vod 

před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (dále jen „nitrátová směrnice“) s 

ohledem na  technický stavu skladů pro statková hnojiva a stájí, použité technologie 
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ustájení, krmení, podestýlání, odklízení mrvy a kejdy, dojení z hlediska plnění požadavků 

nitrátové směrnice. 

B. Vyhodnotit skutečný stav struktury technické vybavenosti, upřesnit zastoupení jednotlivých 

technických a technologických systémů ustájení hospodářských zvířat chovaných v ČR a 

v návaznosti na to kvantifikovat celkovou produkci hnoje, kejdy a močůvky v 

zemědělských podnicích hospodařících ve zranitelných oblastech s výhledem na roky 

2016 a násl. dle požadavků nitrátové směrnice. Tuto kvantifikaci rovněž vztáhnout k 

finančnímu vyhodnocení nákladovosti zajištění dostatečných skladovacích kapacit. 

C. Ze zpracovaných výsledků výběrových dotazníkových šetření za období 2011-2015 a 

finančního vyhodnocení implementace včetně výhledu formou zohlednění zjištěným 

trendům nákladovosti na rok 2016 provést výpočet (odhad) potřebného objemu 

skladovacích kapacit pro statková hnojiva podle stávající legislativy a jejich finanční 

nákladnost: 

 ve vztahu k celé ČR 

 ve vztahu k subjektům, které se zabývají chovem zvířat 

 ve vztahu ke zranitelným oblastem. 

D. Provést analýzu časových trendů vývoje technického stavu stájí a skladů z hlediska 

požadavků nitrátové směrnice a požadovaných nákladů s využitím výsledků výběrových 

šetření prováděných v letech 2005-2015 a výhledu na rok 2016. 

E. Aktualizovat měrné investiční náklady skladů statkových hnojiv na úrovni roku 2015 pro 

účely odhadu nákladů na sklady statkových hnojiv nezbytných pro implementaci nitrátové 

směrnice v oblastech zranitelných dusičnany („ZOD“). 

F. Zpracovat návrh kvantifikace investičních nákladů na implementaci nitrátové směrnice ve 

zranitelných oblastech. 

G. Zpracovat podle požadavků objednatele podklady pro vypracování textů, tabulek a grafů 

do aktualizace materiálu Strategie financování implementace nitrátové směrnice v roce 

2015 k použití pro povinnou aktualizaci v roce 2016.  

H. Na základě výsledků roku 2014 a 2015 vyhodnotit zatížení zemědělské půdy chovem 

hospodářských zvířat podle jednotlivých druhů v podnicích hospodařících v oblastech s 

přírodním znevýhodněním (LFA 2007 – 2013 s návrhem nového vymezení LFA po roce 

2013) a specifikovat složení chovaných zvířat a porovnat s ostatními podniky zahrnutými 

do šetření a průměrem všech sledovaných podniků. 

I. Zpracovat výsledky finančního šetření v podnicích hospodařících v systému ekologického 

zemědělství provedených v roce 2015 – cílené vyhodnocení finanční strategie v 

definovaném výrobním zaměření EZ. 

J. Průběžně spolupracovat s objednatelem při řešení úkolů souvisejících s finančním 

hodnocením implementací nitrátové směrnice a poskytovat objednateli odbornou pomoc 

dle jeho potřeb a možností dodavatele. 

 

3.  Účelem této smlouvy je zajištění podkladů roku 2015 a výhled na rok 2016 pro potřebné 

vyhodnocení aktuálního stavu implementace nitrátové směrnice ve vazbě na finanční 

náročnost realizace dílčích podmínek ze strany zemědělské veřejnosti a definování 

potřeby finančních prostředků pro následující období po roce 2016. Účelem je rovněž 

zajištění podkladů pro naplnění usnesení vlády a vypracování podkladu Finanční 

strategie implementace nitrátové směrnice za období 2015 – 2016. 
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III. 

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

 

1. Místem plnění je celá ČR. 

2. Zhotovitel pracuje na svůj náklad a své nebezpečí. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo průběžně kdykoliv  kontrolovat provádění díla. Na zjištěné 
nedostatky upozorní písemně zhotovitele a požádá o jejich odstranění. Takové žádosti je 
zhotovitel povinen vyhovět ve lhůtě stanovené objednatelem.  

4. Zhotovitel se zavazuje předat dílo specifikované v článku II. odst. 2 zástupci objednatele v 
tištěné formě (2 ks) a v elektronické verzi ve formátu PDF na CD (1 ks) v sídle 
objednatele, a to body F. a G. předmětu veřejné zakázky v termínu do 30.6.2016, ostatní 
body předmětu veřejné zakázky průběžně do 28.11.2016. 

5. O převzetí díla bude objednatelem vyhotoven protokol o převzetí a předání díla potvrzující, 
že výsledek díla odpovídá zadání této smlouvy, a podepsaný oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Za předpokladu, že objednatel nebude mít k převzatému dílu v této fázi  
žádné připomínky a bude se tak jednat o převzaté dílo „bez výhrad“, bude protokol o 
převzetí a předání díla současně finálním protokolem o převzetí a předání díla (dále také 
jako ,,finální protokol“), který bude podepsán oběma smluvními stranami. Za předpokladu, 
že objednatel bude mít k převzatému dílu v této fázi připomínky – tzn. v době předání 
protokolu o převzetí a předání díla bude převzaté dílo obsahovat jakékoliv vady, včetně 
vad drobných -  bude sepsán protokol o převzetí a předání díla „s výhradou“ – v protokole 
o převzetí a předání díla s výhradou bude konkretizována výhrada objednatele, včetně 
objednatelem stanovené lhůty pro odstranění vady, která je předmětem výhrady.  Finální 
protokol podepsaný oběma smluvními stranami bude v tomto případě vystaven teprve 
poté, kdy bude odstraněn nedostatek uvedený v protokole o převzetí a předání díla a dílo 
bude bez jakýchkoliv vad. Součástí finálního protokolu musí být i položkový rozpočet dle 
položek uvedených v čl. II odst. 2 této smlouvy, související s provedením díla. 

6. Přechod vlastnictví díla nastává převzetím díla objednatelem na základě pořízení finálního 
protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. 

7. Smluvní strany si výslovně vyloučily použití § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. 
 
 

IV. 
Cena díla 

1. Cena za řádně a včas provedené dílo je stanovena dohodou podle zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí 1 427 800,- Kč s DPH (slovy: 
jedenmiliončtyřistadvacetsedmtisícosmset korun českých) z toho:  

- Cena díla bez DPH  1 180 000,- Kč   
- DPH (21 %)      247 800,- Kč 

2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele – položkového rozpočtu, 
který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

3. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. 
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu jen po řádném splnění a předání díla dle 
článku II. a III. (se zapracovanými připomínkami vyplývajícími z připomínek objednatele 
dle čl. III. této smlouvy, a po podepsání finálního protokolu o převzetí a předání díla 
oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele).  

4. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 
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V. 
Platební podmínky a fakturace 

 

1. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla na základě řádně předaného a 
převzatého díla bez vad, o čemž bude v intencích čl. III odst. 5 a 6 pořízen finální protokol, 
a na základě vystavené faktury doručené do sídla objednatele.  

2. Splatnost daňového dokladu se stanoví na 30 kalendářních dnů po doručení faktury 
za dílo, jejíž nedílnou přílohou bude finální protokol podepsaný oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 9.12.2016.    

3. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu předepsané příslušnými 
právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, a obsahovat informace povinně uváděné na obchodních listinách na 
základě § 435 občanského zákoníku, jakož i náležitosti účetního dokladu požadované 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně 
musí obsahovat následující údaje: číslo smlouvy, označení smluvních stran a jejich 
adresy, IČ, DIČ, údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v rejstříku včetně spisové 
značky, podrobné označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůta 
splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 
fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  Pokud faktura neobsahuje 
všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti nebo přílohu, je objednatel oprávněn 
ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s 
novým termínem splatnosti. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale lhůta 
splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury. 

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli jakékoli zálohy. 

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

 
 
 

VI. 
Licenční ujednání 

 

1. Zhotovitel 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.  

2. Přechod vlastnictví výsledků smluvního plnění dle čl. II. odst. 2. této smlouvy 
na objednatele nastává pořízením finálního protokolu podepsaného oběma smluvními 
stranami. 

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. Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí této licence je již zahrnuta 
v ceně díla podle čl. IV. této smlouvy. 

5. Zhotovitel díla poskytuje licenci objednateli díla (nabyvateli licence) jako výhradní, kdy se 
zavazuje neposkytnout licenci třetí osobě a dílo sám neužít.  

6. Objednatel díla (nabyvatel licence) je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo 
zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě. Objednatel není povinen licenci využít. 
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7. 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. 

8. Zhotovitel tímto prohlašuje, že pokud v souvislosti s plněním na základě této smlouvy 
vytvořil databáze, zřídil je pro objednatele jako pro pořizovatele databáze dle § 89 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 (dále jen 
,,autorský zákon“), a objednateli tak svědčí všechna práva na vytěžování nebo na 
zužitkování celého obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné 
části a právo udělit jinému oprávnění k výkonu tohoto práva. Objednatel je oprávněn 
databázi měnit a doplňovat bez souhlasu a vědomí zhotovitele. 

9. V případě, že by se z jakéhokoliv důvodu stal pořizovatelem databáze zhotovitel, 
zhotovitel touto smlouvou převádí veškerá práva k databázi na objednatele a objednatel 
tato práva přijímá. 

10. Stejně tak v případě, že zhotoviteli vznikla na základě této smlouvy zvláštní práva 
pořizovatele databáze ve smyslu § 88 a násl. autorského zákona, zhotovitel touto 
smlouvou veškerá tato práva převádí dle § 90 odst. 6 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, 
včetně zvláštních práv pořizovatele databáze, je již zahrnuta v ceně díla podle čl. IV. této 
smlouvy. 

 

12. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vylučují § 2374, § 2370 a § 2378 občanského 
zákoníku.  
 
 
 

VII. 
Sankční ustanovení 

1. V případě 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 porušení smluvních povinností dle čl. II. a čl. III. odst. 3. a 4. smlouvy ze strany 
zhotovitele přísluší objednateli smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové ceny plnění včetně 
DPH uvedené v čl. IV. odst. 1., a to za každé jednotlivé porušení a za každý i započatý 
den prodlení v případě nedodržení lhůt. 

3. Neodstraní-li zhotovitel při provádění díla zjištěné nedostatky podle čl. III. odst. 5 ve lhůtě 
stanovené mu objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 3.000,- Kč (tři tisíce korun českých), a to za každý i započatý den prodlení a 
v případě prodlení delším než 10 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých). 

4. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši, 
pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem vznikne, 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. 

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

6. Za každé jednotlivé porušení povinnosti dle čl. VIII. odst. 5. je zhotovitel povinen uhradit 
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, s výjimkou ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Za každé jednotlivé porušení povinnosti dle čl. VIII. odst. 7. je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. 

8. Za každé jednotlivé porušení povinnosti dle čl. VIII. odst. 9 je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč. 

9. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že: 
a) dojde k porušení smluvní povinnosti zhotovitele dle čl. II. a čl. III. této smlouvy; 
b) na majetek zhotovitele byl prohlášen úpadek nebo 
c) zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo insolvenční 

návrh je zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení 
(ve znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo 

d) zhotovitel vstoupí do likvidace nebo 
e) nastane situace uvedená v odst. 10 tohoto článku. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy vždy bez jakýchkoli sankcí. Odstoupení od 
smlouvy nabývá účinnosti písemným doručením oznámení o odstoupení zhotoviteli. 

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 a současně navrhnout řešení. Objednatel je 
v této situaci oprávněn od smlouvy odstoupit, zhotovitel se zavazuje vyvinout veškeré úsilí 
k uspokojivému dokončení díla. 

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

12. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně. 

 

 
VIII.  

Společná ustanovení 

1. Zhotovitel se zavazuje provést požadované dílo podle této smlouvy včas a řádně a 
zodpovídá za jeho kvalitní a odborné provedení. Zhotovitel si zajistí podklady potřebné 
pro zpracování díla vlastními prostředky. 

2. Zhotovitel má povinnost řídit se veškerými písemnými pokyny objednatele, pokud nejsou 
v přímém rozporu se zněním této smlouvy a s příslušnými obecně závaznými právními 
předpisy. 

3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění umožňujících 
mu uskutečnit dílo dle této smlouvy. 

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

5. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním smlouvy, 
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s výjimkou dodržování zákona č. 106/1999Sb, o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů. 

6. Zhotovitel může pověřit zhotovením části díla třetí osobu. Při provádění díla touto třetí 
osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

7. Zhotovitel 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 služeb z veřejných výdajů. 

8. 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 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 skutečné uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dle § 147a odst. 1 písm. 
c) ZVZ též seznam subdodavatelů zhotovitele. Zhotovitel 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.  

9. Zhotovitel se dále zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla 
pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu, zejména 
majetkovou újmu (škodu) způsobenou zhotovitelem třetí osobě (objednateli), a to tak, že 
limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší než 2 000 000,- Kč za 
rok a pojistné plnění v uvedené výši se musí vztahovat na jakoukoliv újmu, kterou může 
způsobit zhotovitel objednateli při plnění této smlouvy. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu 
trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit pojistnou smlouvu dle 
tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského 
zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele. 

 
 
 

IX. 
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 
na náhradu 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 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 
jednu ze stran. Tato smlouva je projevem vážné, pravé a svobodné vůle smluvních stran, 
na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 
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8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - cenová nabídka zhotovitele – položkový 
rozpočet. 

 

 

 

 Příloha č. 1: Položkový rozpočet 

 

 
 

V Praze, dne …………….                                       V Praze, dne ………………….   
 
 
Objednatel:      Zhotovitel: 

Česká republika – Ministerstvo zemědělství  Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.

  

                    

                                  

                                

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

        Ing. David Kuna Ing. Martin Karban 

ředitel Odboru environmentálních podpor PRV   pověřený řízením VÚZT, v.v.i. 

 

  

  


