
 

 

 

 
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ 

 

 

 

 

 

Klub Anglického Bull Terriera  
Lešanská 1176/2a Chodov 
141 00 Praha 4 
Zastoupená předsedkyní klubu : MVDr. Markétou Pacltovou 

e-mail na klub: bulterierclub@email.cz 
 

Korespondenční adresa klubu 
MVDr. Markéta Pacltová 
Zemědělská 342 
Plesná 

351 35 

 

a 

 

 

VEMODIA a.s. 

se sídlem: Frýdecká 849, Staré Město, 73961 Třinec  

jejímž jménem jedná: Ing. René Gucký, předseda představenstva  

    MUDr. Ján DUDRA, Ph.D.,MPH, místopředseda představenstva 

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10600  

IČO: 265 11 738  

(dále jen dodavatel) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu: 

 

o zajištění laboratorních vyšetření 

(o dodávce prací, výkonů a služeb) 

 

I. 

Předmět smlouvy 

 

Dodavatel se zavazuje pro objednatele po dobu trvání této smlouvy zajišťovat 

provádění veterinárních laboratorních vyšetření  - molekulární diagnostiky v rozsahu 

vyšetření uvedených na webových stránkách dodavatele (www.vemodia.cz), dle požadavků 

objednatele specifikovaných na objednávkách (žádankách) vystavených objednatelem. 

Za platnou žádanku  lze považovat pouze takovou žádanku, která bude 

podepsána objednavatelem. (plátcem) 

Nedílnou součástí předmětu plnění je také bezplatný svoz vzorků v rámci ČR.  
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II. 

Doba trvání smlouvy 

 

Tato smlouva se uzavírá od  1.4.2018 na dobu neurčitou. Smlouvu může vypovědět 

kterákoliv smluvní strana i bez udání důvodu. Výpovědní doba je oboustranně dvouměsíční  a 

její běh počíná od prvního dne měsíce následujícího od doručení písemné výpovědi druhé 

smluvní straně. 

 

 

 

III. 

Povinnosti dodavatele 

 

Dodavatel se zavazuje uskutečňovat plnění předmětu této smlouvy s odbornou péčí, (lege 

artis), dodržovat lhůty dodání obvyklé pro tento druh prací, výkonů a služeb, zabezpečit 

veškeré podklady převzaté od objednavatele před jejich poškozením, znehodnocením nebo 

ztrátou a zabezpečit utajení údajů uložených na datových, či jiných mediích, přičemž 

neodpovídá za škody, které nemohl předvídat nebo jim zabránit s vynaložením přiměřeného 

úsilí.  

Po dohodě s objednatelem zajistit odběr vzorků  a odborné poradenství při hromadných 

akcích pořádaných objednatelem. 

 

 

Dodavatel prohlašuje, že laboratoř je akreditována dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a je 

držitelem všech oprávnění potřebných pro provozování laboratoře veterinární molekulární 

diagnostiky. 

 

 

 

IV. 

Povinnosti objednavatele 

 

Objednavatel se zavazuje poskytnout dodavateli patřičnou součinnost umožňující 

dodavateli plynulé zpracování převzatých materiálů, výsledky zpracování včetně předaných 

materiálů převzít, za provedené práce a služby zaplatit dohodnutou cenu, veškeré informace a 

materiály předávat v termínech stanovených, aby měl dodavatel možnost provést jejich 

zpracovaní v dohodnutém termínu, bez zbytečného odkladu oznámit dodavateli výhrady 

k poskytovanému plnění plynoucí z vlastního zjištění nebo sdělení příslušných orgánů. 

 

 

 

 

 



 

 

V. 

Cena a platební podmínky 

 

¨ 

 

    Za provádění činností dle této smlouvy se objednavatel zavazuje zaplatit dodavateli 

dohodnutou odměnu na základě předem vystavené faktury dodavatelem.  

 

Vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 

obecně závaznými právními předpisy. Pro účely této smlouvy vyplývá ohodnocení 

provedených prací, výkonů a služeb z ceníku pro chovatele, uvedeném na internetových 

stránkách dodavatele.  

Dodavatel se zavazuje poskytnout objednateli Klubové ceny, tj.: 

• 1050 Kč vč DH/jedna genetická mutace, (nikoliv 1149Kč vč DPH) 

• 850Kč vč DPH – DNA profil – Basic.  (základní)) dle norem ISAG  

• 1050 Kč vč DPH – DNA profil Extended dle norem ISAG – doporučené vyš. pro 

stanovení paternity 

Tyto ceny jsou určeny pouze členům KABT – členství v „klubu“ se bude ověřovat na 

základě dodaného seznamu členů, který se bude aktualizovat v případě změn. Seznam 

bude dodávat KABT. 

 

 

 

 

VI. 

Nároky z vadného plnění a odpovědnost 

 

1. V případě vadného plnění je objednatel povinen vady reklamovat u dodavatele bez 

zbytečného odkladu po jejich zjištění. K reklamaci je objednatel povinen připojit 

písemnou specifikaci vad a podle okolností i vadné výsledky zpracování. 

2. Dodavatel odpovídá za správnost výsledků vzešlých ze zpracování materiálů, které od 

objednavatele převzal ke zpracování. Dodavatel neodpovídá za důsledky plynoucí 

z nesprávnosti nebo neúplnosti požadavků objednatele specifikovaných v objednávce. 

3. Dodavatel neodpovídá za škodu, jestliže mu objednatel dodal podklady a informace 

v době, kdy je již nebylo možné s vynaložením veškerého úsilí, které lze požadovat, 

včas a správně zpracovat, nebo když mu objednatel nepředal potřebné podklady a 

informace. 

 

 

VII. 

Ostatní ujednání 

 

Závady vstupních dat, pokud by k nim došlo, může odstranit na základě vzájemné 

dohody, též dodavatel dle pokynů objednatele. 

Obě smluvní strany se zavazují jak při předávání vstupních dat, tak i výstupních dokladů, 

brát zřetel na vyskytnuvší se mimořádné situace, které mají původ v nepředvídatelných 

nebo těžko ovlivnitelných událostech, a takovouto situaci řešit oboustrannou dohodou. 

 



 

 

 

 

 

VIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Všechny dodatky a doplňky k této smlouvě mohou výt učiněny pouze po vzájemné 

dohodě obou smluvních stran a pouze písemnou formou. 

2. Ve všech ostatních náležitostech, neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah 

obou smluvních stan řídí příslušnými ustanoveními obchodního, nebo občanského 

zákona v platném znění. 

3. Pokud by se některá ustanovení této smlouvy stala v důsledku legislativních změn 

neplatnými, zavazují se smluvní strany nahradit je novými tak, aby byl co možná 

nejlépe zachován účel této smlouvy. 

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 

Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

5. Obě smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a 

svobodné vůle, smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. 

Tomu na důkaz podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

 

 

 

 

……………………………………   ………………………………………… 

Objednatel                                                    Dodavatel 

 

 

 


