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SMLOUVA O DÍLO ť
dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

„občanský zákoník")
na zpracování inventarizačního průzkumu bezobratlých navrhovaných zvláště chráněných 

území „Pyšolec" v k. ú. Koroužné, Vír, Pivonice u Lesoňovic a „Hraběcí stolek" v
k.ú. Bolešín 
ID/121821 

OŽPZ/2018/12/PL

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, radní kraje 
zástupce pro věci technické: Ing, Martina Kratochvílová
ICO:
bankovní spojení:

70890749
Sberbank CZ, a.s. Jihlava, číslo účtu: 4050005000/6800 
variabilní symbol: 3742

a
Zhotovitel:
se sídlem:
IČO:
Zastoupená:
(dále jen „zhotovitel")

ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice
Kněžice 109, 675 21
18825460
Ing. Václavem Křivanem, předsedou základní organizace

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva")

I.
Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele zpracovat 
inventarizační průzkum bezobratlých navrhovaných zvláště chráněných území 
„Pyšolec" v k. ú. Koroužné, Vír, Pivonice u Lesoňovic a „Hraběcí stolek" v k.ú. Bolešín 
o celkové výměře 48,95 ha.

Jako výchozí podklad pro zpracování návrhu plánu péče zhotovitel využije údaje a data 
získaná v rámci provedených inventarizačních průzkumů.

1.2 Vypracováním inventarizačního průzkumu bezobratlých se pro potřeby této smlouvy 
rozumí:

a) arachnologický inventarizační průzkum

b) entomologický inventarizační průzkum - skupina coleoptera
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Nedílnou součástí všech inventarizačních průzkumů bude

■ popis požité metodiky (stručný popis přírodních poměrů území, data průzkumů, 
metodika průzkumu, použitá určovací literatura, atp.),

■ úplný soupis nalezených druhů, komentáře k vybraným významným druhům, 
přehled a komentář k výskytu zvláště chráněných druhů, druhů uvedených v 
červených seznamech, druhů chráněných dle legislativy Evropské unie a druhů 
významných či ohrožených v regionálním měřítku, a to zejména uvedením vazby 
na konkrétní typ biotopu,

■ celkové zhodnocení lokalit pro územní a druhovou ochranu, stanovení priorit 
ochrany a návrhy na management, další průzkumy či následný monitoring,

■ fotodokumentace.

Výstupy budou odevzdány dvakrát v listinné podobě a dvakrát v elektronické podobě 
na CD nebo DVD nosiči. Textové a tabulkové soubory budou zpracovány ve formátu 
*.doc nebo *.rtf, obrazová data (včetně výtisků map) v rastrové podobě ve formátech 
*.jpg, *.tif nebo *.pdf. Zákresy dílčích ploch apod. budou odevzdány též jako 
geografická data ve vektorizované podobě ve formátu shapefile (*.shp, *.shx, *.dbf).
Zhotovitel se zavazuje zadat výsledná data do aplikace pro sběr nálezových dat 
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „AOPK ČR") přístupné na adrese 
http://ndop.nature.cz a to nejpozději do 30. 10. 2019. Data budou zadána pro všechny 
nalezené taxony, velikost lokality v nálezové databázi (lokalizace) bude v ploše 
konkrétní lokality nebo menší (dílčí plochy, body ap.).
(dále jen „dílo")

Termíny realizace díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo, které je předmětem této Smlouvy a předat jej 
objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 30. 10. 2019.

III.
Převzetí díla

3.1 Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo. Převzetím díla 
objednatelem se rozumí doručení zásilky nebo osobní předání díla v rozsahu a 
s náležitostmi dle bodu I. této smlouvy zhotovitelem objednateli ve lhůtě stanovené 
v bodu II. této smlouvy. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud není provedeno 
řádně a včas.

IV.
Cena díla

4.1 Cena je stanovena dohodou a činí v konečné výší 110 000,- Kč (slovy sto deset tisíc 
korun českých) včetně DPH.
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(dále jen „cena").
Případná změna sazby DPH nebude mít vliv na sjednanou výši ceny.

4.2 Objednatel neodpovídá za jakékoliv náklady na zhotovení díla přesahující částku dle 
ustanovení odst. 4.1 tohoto článku. Náklady na zhotovení díla přesahující částku dle 
ustanovení odst. 4.1 tohoto článku nese zhotovitel.

4.3 Objednatel se zavazuje za dílo provedené řádně a včas dle čl. I. této smlouvy zaplatit 
cenu uvedenou v čl. IV. bod 4.1 této smlouvy dle sjednaných platebních podmínek.

4.4 Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o DPH").

4.5 Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem 
ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kraj 
uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Krajem takto 
provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se 
výši DPH fakturované poskytovatelem/zhotovitelem/dodavatelem.

V.
Platební podmínky

5.1 Úhrada ceny díla bude uskutečňována na základě faktury (daňovým dokladem).

5.2 Faktura bude zhotovitelem vystavena do 5 (pěti) dnů po převzetí díla objednatelem.

5.3 Faktura musí obsahovat tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bankovní spojení, 
číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy a fakturovanou částku.

5.4 Faktura vystavená zhotovitelem je splatná do 30 dnů po jejím prokazatelném obdržení 
objednatelem. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud obsahuje 
nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. V době od vrácení faktury po její předání 
zhotovitelem lhůta podle tohoto bodu smlouvy neběží.

VI.
Součinnost objednatele a zhotovitele

6.1 Objednatel poskytne zhotoviteli informace a podklady k předmětnému zvláště 
chráněnému území (např. předchozí plán péče, průzkumy, vydaná rozhodnutí, 
vyjádření, mapy, ortofotomapy apod.) jen pokud je má k dispozici a pokud to licenční 
ujednání umožňují. Jinak platí, že je Zhotovitel povinen si potřebné podklady opatřit 
sám.

Strana 3 (celkem 6)



6.2 Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat v souladu s podklady a pokyny 
poskytnutými, či udělenými mu za účelem provádění díla Objednatelem nebo jeho 
zástupcem, jinak při provádění díla postupuje samostatně.

6.3 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré materiály, data a informace, které mu za účelem 
plnění této Smlouvy poskytne objednatel, použije výhradně pro účely plnění této 
Smlouvy a bude je chránit před zneužitím třetími osobami. Použití těchto materiálů, dat 
a informací pro jiné účely je možné pouze po předchozím písemném souhlasu 
objednatele, a to po celou dobu platnosti této Smlouvy a následně po dobu dalších 
5 let.

6.4 Zhotovitel potvrzuje, že se při vynaložení veškeré odborné péče seznámil s rozsahem 
a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla, jakož i veškeré další okolnosti a skutečnosti mající vliv 
na plnění díla, jakož i na cenu díla, a že je považuje za jednoznačné a vyčerpávající a 
tedy dostatečné k provedení díla. Současně prohlašuje, že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a bezvadnému provedení díla 
nezbytné.

VII.
Vlastnické právo a licenční ujednání

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku.

7.2 Zhotovitel na základě této Smlouvy poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva 
užít dílo, za podmínek a v rozsahu dále uvedeném (dále jen „Licence"). Objednatel 
toto oprávnění přijímá v plném rozsahu.

7.3 Licence je poskytnuta jako výhradní, a to ke všem v úvahu připadajícím způsobům užití 
díla v neomezeném rozsahu, tj. bez jakéhokoliv omezení časového, územního, 
množstevního či jiného v úvahu připadajícího omezení, na které smluvní strany 
při uzavírání této Smlouvy nepomyslely a které je v souladu s platnými právními 
předpisy a v takovém rozsahu, jak je to nutné k dosažení účelu této Smlouvy. Licence 
zahrnuje zejména následující způsoby užití díla: jeho rozmnožování; rozšiřováním jeho 
originálu nebo rozmnoženiny; pronájmem jeho originálu nebo rozmnoženiny; půjčování 
jeho originálu nebo rozmnoženiny; jeho sdělování veřejnosti, poskytnutí podlicencí 
třetím osobám. Objednatel je dále zejména oprávněn dílo upravovat či jinak měnit nebo 
do něj zasahovat, zpracovat je za účelem vzniku nového díla, spojit je s jiným dílem či 
je zařadit do díla souborného.

7.4 Udělení licence nezavazuje objednatele licenci využít.

7.5 Odměna za udělení Licence v rozsahu dle tohoto článku je zahrnuta v ceně díla dle 
ustanovení čl. IV. odst. 4.1 této Smlouvy.

Vlil.
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Smluvní pokuty a úrok z prodlení

8.1 V případě, že zhotovitel nezhotoví dílo včas, je objednatel oprávněn účtovat mu 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny, a to za každý, i započatý den prodlení.

8.2 V případě dodání vadného díla (článek II. této smlouvy) uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10% z ceny. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo 
na náhradu škody.

8.3 V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny je zhotovitel oprávněn účtovat 
Objednateli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z ceny, a to za každý, i započatý den 
prodlení.

IX.
Závěrečná ustanovení

9.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

9.2 Tato Smlouva může být měněna pouze formou písemných očíslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tj. pouze statutárními 
zástupci podle jejich oprávnění vyplývajícího z obchodního rejstříku nebo osobami, 
které jsou oprávněny jednat ve věcech smluvních a jsou uvedeny v záhlaví Smlouvy).

9.3 Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina 
pro zadávání veřejných zakázek č. 07/17 ze dne 15. 5. 2017.

9.4 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že 
je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel výslovně souhlasí se 
zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách 
Kraje Vysočina.

9.5 Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy 
České republiky.

9.6 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a 
svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných 
podmínek, a že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.

9.7 Tato Smlouva je zhotovena ve dvou vyhotoveních. Objednatel a zhotovitel obdrží 
každý po jednom vyhotovení.
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Kraj v
H

9.8 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti 
dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv splní Objednatel.

N.MMV.L dne ň.'!Mon V Jihlavě dne 6. 12. 2010

Z0 Českého svozu ofhrňnrfi přírody Kněžice 
biril Knéřite i 1)9 

1.188 25 460, DIŮ <218825460 ©

za zhotovitele:
Ing. Václav Křivan, předseda ZO

za objednatele:
Ing. Bc. Martin Hyský, radní kraje

Strana 6 (celkem 6)


