
Smlouva  o  dílo  �.  …/2008 
uzav�ená dle  par.  536  zákona  �.  513 / 1991 Sb. 

 
 
1..  Smluvní strany 
 
1.1. Objednatel : 

Název:    
Sídlem:    
Statutární zástupce:    MVDr. .  
I�O:……………………..         DI�: CZ…………………………… 
Pracovišt�:     viz sídlo   
Bankovní spojení:      
Tel.:……………………..        fax: …………………  E-mail: ……… 
Mobil:…………………….. 

           
1.2.  Zhotovitel : 

Název::    Vedilab s.r.o. 
       Sídlem:    Pod Vrchem 51, PS� 312 80  Plze� 

Statutární zástupce:   MVDr. Oto Huml 
Pov��. zást. pro jednání:  MVDr. Oto Huml, 602 211 309 
I�O : 61170496   DI� : CZ61170496 
Bankovní spojení : KB Plze�, �.ú. : 4961610287/0100 
tel.: 377262114   e-mail: huml@vedilab.cz  
Zápis do obchodního rejst�íku je veden Krajským obchodním soudem v Plzni, oddíl 2..  

 
2..  P�edm�t smlouvy 
 
2.1.  Pr�b�žné provád�ní veterinárních laboratorních analýz a vyšet�ení zhotovitelem na základ� 
požadavk� objednatele. 
 
3..   Ceny prací 
 
3.1.  Ceny  jednotlivých analýz a vyšet�ení jsou dány aktuálním ceníkem zhotovitele, který je po   
každé aktualizaci poskytován objednateli.  V p�ípad�  prací  mimo rozsah ceníku je jejich  cena  
stanovena  dohodou  obou smluvních stran.   
 
3.2.  Objednateli  bude  zhotovitelem  na všechny práce poskytována  cena podle ceníku laboratorních 
vyšet�ení zhotovitele. 
 
4..   Platební podmínky 
 
4.1.  Po  ukon�ení  požadovaných  prací  zhotovitel vystaví a  objednateli  zašle souhrnný da�ový 
doklad (fakturu) za p�íslušný m�síc (=zda�ovací období).  
 
4.2.  Splatnost  každé �ádn� vystavené faktury je  14 dn� od data vystavení. Za každý den         
prodlení s platbou ú�tujeme úrok z prodlení ve výši 0,05 %.  
 
5..   Lh�ty pln �ní 
 
5.1. Jednotlivé práce budou zhotovitelem provád�ny v termínech, vyplývajících z používaných  
metodik  a  jejich  �asové  náro�nosti.   Budou  p�i  tom   respektovány opodstatn�né  požadavky  
objednatele   a  aktuální   možnosti  zhotovitele.  
 
6..   Povinnosti zhotovitele a objednatele,  vzájem né spolup �sobení 
 
6.1. Zhotovitel  bude  provád�t  požadované  analýzy  a  vyšet�ení  ve  smyslu   požadavk� o      
objednatele,  specifikovaných objednatelem písemn� na formulá�i  Žádost o vyšet�ení,, a  to  za  
použití  odpovídajících  laboratorních  postup�  a  laboratorní  techniky. 
 



6.2.  Výsledky  každého  provedeného vyšet�ení a analýz budou zhotovitelem zpracovány ve  form�  
laboratorního  protokolu,   který  bude  bezprost�edn�  zaslán dohodnutou formou  objednateli (e-
mailem, faxem, poštou ). 
 
6.3.  Zhotovitel  poskytne  objednateli   dle   jeho   požadavk�   pot�ebný   po�et   vhodných         
vzorkovnic. 
 
6.4.  Objednatel bude k požadovaným  analýzám  a  vyšet�ením dodávat vhodné vzorky ve         
vhodných vzorkovnicích  a  s odpovídající písemnou specifikací požadovaných úkon�. 
 
6.5.  Objednatel poskytne zhotoviteli pot�ebné informace,  nezbytné pro správné provedení         
požadovaných laboratorních prací  a  adekvátní interpretaci jejich výsledk�. 
 
6.6.  Zhotovitel  se  zavazuje  poskytnout výsledky vyšet�ení a analýz výhradn� objednateli resp. 
osobám  objednatelem ur�eným  (majitel zví�ete).  P�ípadná publikace výsledk� provedených analýz a 
vyšet�ení je možná pouze se souhlasem obou smluvních stran. 
 
6.7.  Objednatel  zajistí  dopravu  vzork�  do  laborato�í  zhotovitele v Plzni dle své úvahy a         
možností.  Zhotovitel nabízí využití využití služeb firmy PPL (PPL CZ, s. r. o. – Professional Parcel 
Logistic ) na svoje náklady. 
 
7..   Obecná ustanovení 
 
7.1.  Smlouva se uzavírá na dobu neur�itou.  Lze ji bez uvedení d�vod� vypov�d�t každou ze 
smluvních stran  s výpov�dní lh�tou  2 m�síce. 
 
7.2.  Smlouvu  lze  dopl�ovat  nebo  m�nit  pouze  písemnými  dodatky  po  dohod�  obou          
smluvních stran. 
 
7.3.  Smluvní vztahy výslovn� neupravené v této smlouv�  se �ídí  p�íslušnými ustanoveními          
obchodního zákoníku. 
 
7.4.  Smlouva  se  zhotovuje  ve  dvou  výtiscích  s  platností  originálu,  z nichž  každá   ze          
smluvních stran obdrží jeden výtisk. 
 
7.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu ob�ma smluvními stranami 
 
 

 
 
V ………….         dne: …………………………..   V Plzni dne: …………………….. 
 
Za  objednatele       Za zhotovitele: 
 
 
………………………………..     …………………………… 
        MVDr. Oto Huml 
        
         
 


