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Poskytovatel: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. 

                        Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod 
                        Zastoupený: Ing. Jaroslavem Čeplem, CSc. 

                        zapsaný v OR u KS v H. Králové, oddíl C, vložka 5351 

                        IČO:  601 09 807                 DIČO:  CZ60109807 

                        bankovní spojení:  KB H. Brod, č.ú. 2007521/0100 

                        (dále jen „poskytovatel“) 

 

Objednatel:   XY                   

     se sídlem:  

                       zastoupený: 

                       zapsaný u:  
                       IČO:  2                                  DIČO:  

                       bankovní spojení:  

                       (dále jen „objednatel“) 

 

 

Smlouvu o poskytnutí poradenské služby 
I. 

Předmět smlouvy: 

Poskytovatel se zavazuje v rámci poskytované poradenské služby provést samostatně, 
na své náklady a nebezpečí pro objednatele ekonomické/technologické poradenství, a 

to zpracováním“ Plánu rozvoje podniku“. 

 

II. 

Čas plnění: 

Smlouva o poskytnutí poradenské služby se uzavírá na dobu určitou s tím, že, 

poskytovatel se zavazuje provést poradenskou službu dle předmětu smlouvy v termínu 

do konce roku 20XX.  

 

III. 
Provedení plnění: 

Poskytovatel poradenské služby se zavazuje službu provést prostřednictvím svého 

zaměstnance – poradce vedený v Registru MZe – JMÉNO PORADCE, číslo registru 

MZe XXX/YYYY. 

 
IV. 

Místo plnění: 

Poskytovatel služby předá, ve výše sjednaném termínu, výsledky poradenské služby 

do sídla objednatele. 
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V. 

Cena plnění: 

Cena poskytnuté poradenské služby se stanovuje dohodou stran, a to ve výši XY Kč, 

slovy: XY korun českých. Uvedená částka je stanovena bez DPH, k níž bude příslušná 
výše DPH připočítána. Základní cena služby, doplněná o příslušnou výši DPH bude 

fakturována po předání výsledků objednateli do 15-ti dnů od předání se splatností 14 

dnů. Při neuhrazení fakturované částky odběratelem řádně a včas, bude poskytovatel 

fakturovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z celé fakturované částky. 

 

VI. 

Další ujednání: 

Objednatel se zavazuje poskytnout maximální součinnost při poskytování potřebných 

podkladů pro provedení poradenské služby poskytovatelem. 

Smlouvu lze změnit písemným dodatkem, podepsaným smluvními stranami. 
Smlouvu lze vypovědět dohodou stran, jednostranně s jednoměsíční lhůtou, která 

počíná běžet prvého dne následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi. 

Objednatel je oprávněn kontrolovat činnost poskytovatele při provádění poradenské 

služby. Zjistí-li, že poskytovatel provádí službu v rozporu se svými povinnostmi, je 

oprávněn žádat po poskytovateli odstranění vad vzniklých vadným prováděním a žádat 
o provedení služby řádným způsobem. 

V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními obchodního 

zákoníku. 

VII. 
Závěrečná ustanovení: 

Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno (1) 

vyhotovení. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že jejímu znění 

porozuměli, že s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

Tomu na důkaz podpisy smluvních stran. 
 

 

 

 

V XY dne DD.MM.20RR   V Havlíčkově Brodě dne DD.MM.20RR 
 

 
 

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