
■
 EVROPSKÁ UNIE 

Fond soudržnosti

Operační program Životní prostředí

padavky inventarizačních piaci a služeb pio piojeM 2

národní inventarizace 
kontaminovaných míst

etapy národní inventarizace kontaminovaných míst

Č.j.: CEN/50/153/2019

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

• • •

Společníci společnosti „Společnost 
DEKONTA, VZ Ekomonitor, GEOtest - 

NIKM 2“ společností DEKONTA, as, Vodní 
zdroje Ekomonitor spol. s r.o. a GEOtest, a.s.

SMLOUVA O PROVEDENÍ
Plošné inventarizace - dodávka inventarizačních prací v rámci 2. etapy NIKM

CENIA, česká Informační agentura životního prostředí Vršovická 1442/65 100 10 Praha 10
1/25



EVROPSKÁ UNIE 

Fond soudržnosti
Operační program Životni prostředí

N!KM
národni inventarizace 
kontaminovaných mist

Dodávky inventanzačmch ptáci a služeb pro projekt 2 etapy národni inventarizace kontaminovaných míst

TATO SMLOUVA O PROVEDENÍ „Plošné inventarizace - dodávky inventarizačních prací 
v rámci 2. etapy NIKM“ (dále jen „Smlouva") je uzavřena ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 
2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Občanský zákoník"),

MEZI

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
se sídlem:
zastoupenou:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
Mgr. Miroslavem Havránkem, ředitelem CENIA
45249130
CZ45249130 (není plátcem DPH)

DÁLE JEN „Objednatel" 
NA STRANĚ JEDNÉ,

A

Společníci společnosti „Společnost DEKONTA, VZ Ekomonitor, GEOtest - NIKM 2“ 
společností:

DEKONTA, a.s. (vedoucí společník)
se sídlem:
zastoupenou:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zapsanou u:

Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves
Ing Janem Vánkem, MBA, členem představenstva
25006096
CZ25006096 (je plátcem DPH)

OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12280

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. (společník)
se sídlem: 
zastoupenou:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim 
Ing. Josefem Drahokoupilem, jednatelem a 
Mgr. Pavlem Vančurou, jednatelem 
15053695
CZ15053695 (je plátcem DPH)

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
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zapsanou u: OR vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
1036

GEOtest, a.s. (společník)
se sídlem:
zastoupenou:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zapsanou u:

Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno
Ing. Martinem Teyschlem, předsedou představenstva
46344942
CZ46344942 (je plátcem DPH)

OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 699

Zastoupení vedoucím společníkem DEKONTA, a.s. na základě plné moci udělené v rámci 
společenské smlouvy

DALE JEN „Poskytovatel"
NA STRANĚ DRUHÉ,

POSKYTOVATEL A OBJEDNATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany" 
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana".

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
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1. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Tato Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Poskytovatelem na základě
výsledků nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávky inventarizačních prací a 
služeb pro projekt 2. etapy inventarizace kontaminovaných mísť vyhlášené 
Objednavatelem na profilu zadavatele v systému E-ZAK:
https://ezak.mzp.cz/profile_display_4.html pod systémovým číslem P18V00001140 
(dále jen „Veřejná zakázka"). Veřejná zakázka byla zadána jako nadlimitní veřejná 
zakázka dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ,,ZVZ“). Nabídka Poskytovatele podaná v rámci 
zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „Nabídka") byla vyhodnocena jako 
nejvhodnější

1.2 Účelem této Smlouvy je zajištění realizace Veřejné zakázky, resp. úprava 
dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva 
a povinnosti související s realizací Veřejné zakázky v souladu s příslušnými platnými 
právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře 
právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti touto Smlouvou založené. 
Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále 
v této Smlouvě

1.3 Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele zajistit Plošnou inventarizaci - 
dodávku inventarizačních prací pro projekt 2 etapy inventarizace kontaminovaných 
míst pro Objednatele (dále jen „služba" či „služby"), a to dle zadávacích podmínek 
na Veřejnou zakázku. Zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku a její vysvětlení 
v rámci zadávacího řízení je považováno za součást této smlouvy. Podrobná 
specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 2 této Smlouvy.

1.4 Objednatel se zavazuje za poskytované služby platit Poskytovateli ujednanou 
odměnu, a to za podmínek dále stanovených.

2. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ ÚKOLŮ

2.1 Poskytovatel je povinen do 1 měsíce od účinnosti této Smlouvy vypracovat 
harmonogram plnění (prováděcí plán) (dále jen „Harmonogram"), přičemž 
Harmonogram bude obsahovat časovou osu postupu prací dělených po jednotlivých 
okresech a v členění dle týdnů a termínů jednotlivých předávek splněných prací 
Předávány budou vždy práce v rámci celého jednotlivého okresu. Objednatel je 
Poskytovateli povinen poskytnout potřebnou součinnost pro vypracování 
Harmonogramu. Poskytovatel je povinen sladit návrh harmonogramu
s harmonogramy plnění dalších dvou dodavatelů projektu - poskytovatelů služeb 
definovaných v zadávací dokumentaci jako část 2 a část 3 veřejné zakázky

CENIA. česká informační agentura životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
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Harmonogram zpracovaný poskytovatelem bude Objednateli ve lhůtě uvedené 
v první větě tohoto článku předložen ke schválení.

2.2 Objednatel se zavazuje poskytovat Poskytovateli veškeré informace a součinnost 
nezbytnou k tomu, aby byl Poskytovatel schopen poskytovat služby v dohodnutém 
rozsahu a ve lhůtách, které budou v daném případě ujednány v Harmonogramu, 
popř. v jiných vzájemně dohodnutých termínech.

2.3 Objednatel je oprávněn průběžně udělovat Poskytovateli podrobnější písemné 
pokyny pro plnění Smlouvy s konkrétními objemy čerpaných služeb, termíny plnění 
podmínkami ke konkrétním postupům.

2.4 Zadání úkolů dle článku 2.2 této Smlouvy Poskytovatel obdrží prostřednictvím 
vedoucího projektové úlohy, kterým je RNDr. Zdeněk Suchánek (email:

nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou RNDr. Zdeněk 
Suchánek v daném případě písemně pověří.

2.5 Kontaktní osobou Poskytovatele pro příjem pokynů Objednatele je: Ing. Jan Vaněk,
MBA, člen představenstva (email: V případě nedostupnosti
kontaktní osoby Poskytovatele je Poskytovatel povinen neprodleně povinen o této 
skutečnosti informovat Objednatele, zajistit její náhradu a sdělit Objednateli kontaktní 
údaje.

2.6 Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit kontaktní osoby, přičemž jsou 
povinny tuto změnu druhé Smluvní straně bezodkladně písemně oznámit. Taková 
změna je účinná ode dne doručení oznámení o změně oprávněné osoby druhé 
Smluvní straně.

2.7 Poskytovatel bere na vědomí, že data zpracovaná podle metodiky inventarizace 
budou zaznamenávána do systému evidence kontaminovaných míst (SEKM, aktuální 
verze sw SEKM 2) provozovaného Ministerstvem životního prostředí. V průběhu 
plnění předpokládá objednatel přechod na nový systém SEKM 3, přičemž od 
přechodu na tento nový systém budou data zaznamenávána pouze do nového 
systému. Pokud před zpřístupněním nového systému SEKM 3 bude poskytovatel 
vkládat data v podobě záznamů do původního systému SEKM (aktuální verze sw 
SEKM 2), bude migrace dat resp. záznamů do nového systému SEKM 3 zajištěna 
zhotovitelem systému SEKM 3.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Poskytovatel je povinen zahájit poskytování služeb ihned po nabytí účinnosti této 
Smlouvy a dále dle schváleného Harmonogramu. Konkrétní závazné termíny 
poskytování služeb budou stanoveny v jednotlivých pokynech k poskytování služeb,

3.2 Mistem plnění je sídlo Objednatele.

GENIA, česká informační agentura životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
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4. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Celková částka za poskytování služeb po dobu trvání této Smlouvy může činit 
nejvýše 85 208 400,00 Kč bez dané z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH“). DPH ve výši 
21 % činí 17 893 764,00 Kč. Celková částka vč. DPH tedy činí 103 102 164,00 Kč 
(dále jen „Celková částka"). Ceny jednotlivých služeb jsou uvedeny v příloze č 3 
této smlouvy - jednotkové ceny.

4.2 Celková částka je závazná, konečná a nepřekročitelná po celou dobu trvání Smlouvy 
a zahrnují veškeré náklady Poskytovatele na poskytování služeb nutné pro řádné 
splnění závazku Poskytovatele.

4.3 Jednotkové ceny je možné změnit či překročit pouze v případě změny příslušných 
právních předpisů upravujících výši DPH. V takovém případě bude k celkové částce 
bez DPH účtována DPH ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

4.4 Úhrada Odměny bude Objednatelem provedena na základě daňového dokladu (dále 
jen „faktura") vystaveného Poskytovatelem a doručeného Objednateli vždy zpětně 
za uplynulé čtvrtletí, v němž byly služby poskytovány, nebude-li v konkrétním 
případě dohodnuto jinak. Poskytovatel je oprávněn fakturovat vždy pouze práce 
provedené a dokončené v rámci celého okresu.

4.5 Vystavení faktury je podmíněno oboustranně podepsaným akceptačním protokolem 
za uplynulé čtvrtletí, kdy byla služba poskytována. Faktura bude obsahovat náležitosti 
dle bodu 4 6 a akceptační protokol se souhlasnými výroky externího administrátora a 
externího kontrolora projektu.

4.6 Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (jedná se především 
o označení faktury a její číslo, obchodní firmu/název, sídlo a IČO Poskytovatele, 
předmět Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude 
mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura bude 
označena „CZ.05.3.24/0.0/0.0/17_077/0005853 2. etapa Národní inventarizace 
kontaminovaných míst - PLOŠNÁ INVENTARIZACE - dodávka inventarizačních 
prací v rámci 2. etapy NIKM“ + fakturované období. Obsahem faktury musí být 
přehled (vyúčtování) poskytnutých služeb.

4.7 Faktura je splatná do 30 dnů po jejím doručení Objednateli. Odměna bude uhrazena 
bankovním převodem na účet Poskytovatele uvedený ve faktuře. Povinnost 
Objednatele zaplatit Odměnu je splněna odepsáním příslušné částky z účtu 
Objednatele Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč 
(CZK), rovněž veškeré cenové údaje na faktuře budou v této měně.

4.8 Poslední faktura v kalendářním roce musí být doručena Objednateli nejpozdéji 
do 11. prosince příslušného kalendářního roku Veškeré faktury doručené po tomto 
datu budou uhrazeny až v následujícím kalendářním roce po rozepsání prostředků ze 
státního rozpočtu, přičemž Objednatel není v takových případech v prodlení.

CFNIA česká informační agentura životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
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4.9 Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle odst. 4.5 tohoto 
článku, nepovažuje se za řádný daňový doklad, neběží doba splatnosti a Objednatel 
je oprávněn daňový doklad vrátit s tím, že Poskytovatel je poté povinen vystavit nový 
daňový doklad s novým termínem splatnosti, přičemž doba splatnosti běží teprve 
od okamžiku doručení nového řádného dokladu. V takovém případě není Objednatel 
v prodlení s placením daňového dokladu.

4.10 V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury má Poskytovatel právo účtovat 
Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené v souladu s příslušnými právními 
a prováděcími předpisy.

5. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

5.1 Poskytovatel se zavazuje splnit předmět Smlouvy s odbornou péčí, řádně a včas 
v souladu s pokyny a zájmy Objednatele, a dále se zadávacími podmínkami na 
Veřejnou zakázku. Na žádost Objednatele bude Poskytovatel bez zbytečného 
odkladu podávat Objednateli zprávy ohledně plnění předmětu této Smlouvy.

5.2 Poskytovatel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s objemem a povahou 
předmětu plnění této Smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní i jiné 
podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění této Smlouvy a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k její realizaci nezbytné.

5.3 Poskytovatel je povinen oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistil 
při poskytování služeb a které mohou mít ovlivnit průběh poskytování služeb. 
Od pokynů Objednatele se Poskytovatel nemůže odchýlit bez předchozího souhlasu 
Objednatele.

5.4 Poskytovatel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu způsobí v souvislosti 
s plněním předmětu této Smlouvy Této odpovědnosti se zprostí, pokud prokáže, že 
škodu nezavinil. Poskytovatel se vždy zprostí odpovědnosti za škodu také v případě, 
pokud Objednatele upozorní na nevhodnost jeho pokynů a Objednatel přesto 
postupuje způsobem, který byl Poskytovatelem označen za rizikový.

5.5 Poskytovatel je dále povinen umožnit kontrolu v místě plnění i kontrolu všech dokladů 
souvisejících s poskytováním služeb, a to zejména v souladu se zákonem č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 
255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel 
se dále zavazuje umožnit všem oprávněným subjektům provést kontrolu dokladů 
souvisejících s plněním Veřejné zakázky, a to po dobu určenou k jejich archivaci v 
souladu s příslušnými právními předpisy. Tyto povinnosti trvají i po ukončení této 
Smlouvy.

5.6 Poskytovatel se dále zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy bude jednat 
v souladu se zákonem č 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu s vyhláškou 
č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních

CENIA česká informační agentura životního prostředí. Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
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incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti 
kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.

5.7 Poskytovatel předloží do 15 dnů od podpisu této Smlouvy pojistnou smlouvu na 
pojištění odpovědností za škody vzniklé v souvislosti s plněním této Smlouvy, a to 
v minimální výši pojistného plnění 50 000 000,00 Kč.

5.8 Poskytovatel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných 
smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení 5.7 této Smlouvy po celou 
dobu plnění této Smlouvy. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Poskytovatel 
nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto 
předloží v kopii Objednateli nejpozdéji do tří dnů ode dne jejího uzavření

5.9 Realizace a plnění předmětu smlouvy podléhají kontrole a auditním pravidlům 
operačních programů EU (včetně Operačního programu životní prostředí - OPŽP) a 
zadavatele. Poskytovatel je povinen součinností s kontrolními orgány EU, ČR, OPŽP 
a zadavatele a strpěním kontrolních a auditních aktivit výše uvedených kontrolních 
orgánu,

5.10 Poskytovatel je povinen součinností s dalšími 2 poskytovateli služeb pro projekt 2. 
etapy Národní inventarizace kontaminovaných míst zejména v záležitostech kontroly 
svých výstupů.

5.11 Poskytovatel je oprávněn požadovat u zadavatele a dalších 2 poskytovatelů služeb pro 
projekt 2. etapy Národní inventarizace kontaminovaných míst přiměřenou dodatečnou 
metodickou radu a metodickou podporu pro efektivní plnění předmětu smlouvy.

5.12 Zadavatel ustavil v zájmu efektivního řízení a kontroly realizace projektu Řídicí výbor 
(ŘV) a dále Technické pracovní skupiny (TPS) pro jednotlivé hlavní úlohy projektu (tj, 
vč. dodávek prací a služeb). Poskytovatel je povinen nominovat do ŘV jednoho člena 
a 1-2 členy do příslušných TPS.

5.13 Poskytovatel je povinen dodržovat pravidla publicity OPŽP platná pro předmětný 
projekt 2. etapy Národní inventarizace kontaminovaných míst, k čemuž je zadavatel 
oprávněn udělovat poskytovateli další upřesňující pokyny.

5.14 Pokud zadavatel poskytne poskytovateli data nebo softwarové produkty, u nichž jsou 
vyhrazená nebo přejímaná autorská práva (copyright, licence) je poskytovatel povinen 
postupovat podle podmínek užívání a označování těchto práv, které mu zadavatel 
upřesní při poskytnutí takových dat a produktů.

6. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

6.1 Smluvní strany se dohodly, že užití výsledků činnosti zhotovitele podle této smlouvy, 
které mají povahu díla podle autorského zákona, se budou řídit následujícími 
ujednáními:

CENIA česká informační agentura životního prostředí Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
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a) poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet dílo 
s jiným majetková práva autorů k dílu,

b) zadavatel je oprávněn upravit čí jinak měnit dílo nebo jeho název, stejně jako 
spojit s dílem nebo zařadit dílo do díla souborného.

6.2 K užití výsledků činnosti poskytovatele podle této smlouvy je oprávněn výlučně 
zadavatel, přičemž poskytovatel jich může užít nad rámec plnění předmětu této 
smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele

6.3 Poskytovatel může publikoval výsledky činnosti podle této smlouvy v odborných a 
vědeckých publikacích pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele

7. TRVÁNÍ A MOŽNOSTI UKONČENÍ SMLOUVY, SANKCE

7.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 36 měsíců od nabytí účinnosti 
Smlouvy, popř. do vyčerpáni Celkové částky stanovené v čl 4 odst. 4.1 této Smlouvy, 
podle toho, který okamžik nastane dříve.

7.2 Smluvní strany se dohodly, že datem nabytí účinnosti smlouvy bude uveřejnění 
smlouvy v registru smluv. Předpokládaný počátek termínu plnění smlouvy je 
odhadován objednavatelem na 1. 3. 2019.

7.3 Smlouva je ukončena uplynutím 36 měsíců od účinnosti smlouvy nebo vyčerpáním 
celkové částky stanovené v čl 4 odst. 4.1 této Smlouvy, podle toho, který okamžik 
nastane dříve.

7.4 Tuto Smlouvu lze ukončit dohodou Smluvních stran, výpovědí nebo odstoupením, 
vždy v písemné podobě.

7.5 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy z důvodů uvedených 
v Občanském zákoníku a dále z důvodu podstatného porušení této Smlouvy ve 
smyslu ustanovení § 2002 Občanského zákoníku, pokud podstatné porušeni této 
Smlouvy, které je důvodem pro odstoupení od Smlouvy, nebylo způsobeno 
okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení §2913 odst. 2 Občanského 
zákoníku.

7.6 Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Objednatele se považuje neplnění 
povinností spočívající zejména v neuhrazení dlužné částky ani do 30 dnů po 
splatnosti faktury, přičemž Poskytovatel je povinen Objednatele k uhrazení dlužné 
částky písemně vyzvat nejméně 7 kalendářních dnů před uplynutím této lhůty.

7.7 Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Poskytovatele se považuje neplnění 
povinností spočívající zejména v nedodržení termínů a objemů plnění, opakované 
nedodržení lhůt a povinností, definovaných v Zadávací dokumentaci, vykazování 
nesprávných hodnot na fakturách nebo realizace předmětu Smlouvy v rozporu 
s ustanoveními Smlouvy a nebo jinými závaznými dokumenty či předpisy.

7.8 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí, že Poskytovatel:

GENIA česká informační agentura životního prostředí. Vršovická 1442/65. 100 10 Praha 10
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a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit 
chování nebo jednání kohokoliv, ať již zaměstnance CENIA nebo někoho 
jiného, přímo nebo nepřímo při uzavírání Smlouvy nebo při prováděni Smlouvy; 
nebo

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem uzavřeni Smlouvy nebo provádění 
Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení 
a snížení výhod volné a otevřené soutěže;

c) neudržuje v platnosti a účinnosti pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
při výkonu své podnikatelské činnosti či certifikaci požadovanou pro plnění této 
Smlouvy, a to v minimálním rozsahu dle čl. 5.7. této smlouvy nebo neprokáže 
dle článku 5 7 a 5 8 této Smlouvy existencí takového pojištění.

7.9 V případě ukončení této Smlouvy odstoupením je Poskytovatel povinen činit veškerá 
neodkladná jednání tak, aby Objednatel neutrpěl na svých právech nebo 
oprávněných zájmech újmu, a to po dobu 30 dnů po odstoupení od Smlouvy. 
Poskytovatel má pak nárok na Odměnu podle čl. 4 této Smlouvy za služby řádně 
poskytované po dobu 30 dnů po odstoupení od Smlouvy. To neplatí, pokud 
Objednatel Poskytovateli sdělí, že na splnění této povinnosti netrvá.

7.10 Obě Smluvní strany mohou ukončit tuto Smlouvu písemnou výpovědí s výpovědní 
dobou v délce 90 dnů. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem kalendářního 
měsíce následujícího po dni, ve kterém byla výpověď doručena druhé Smluvní 
straně Ustanovení příslušných právních předpisů o odstoupení od Smlouvy nejsou 
tímto ustanovením dotčena

7.11 V případě předčasného ukončení této Smlouvy jsou Smluvní strany povinny 
vypořádat vzájemné závazky

7.12 Poskytovatel se dále zavazuje, že Objednateli uhradí smluvní pokutu vždy, pokud 
Poskytovatel způsobí únik, nevratnou ztrátu nebo poškození informačního obsahu 
(dat). V takovém případě je Poskytovatel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu 
ve výši 1.000.000,- Kč pro každý takový případ zvlášť.

7.13 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od doručení písemné výzvy k úhradě smluvní 
pokuty Poskytovateli.

7.14 Uhrazením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo domáhat se náhrady škody 
způsobené porušením této Smlouvy.

8. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem Práva 
a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Občanským 
zákoníkem a předpisy souvisejícími.

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Vršovická 1442/65 100 10 Praha 10
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8.1 Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo 
v souvislosti s touto Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. 
V případě, že tyto spory nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich 
projednáni a rozhodnutí příslušné soudy České republiky.

8.2 Tato Smlouva může být, s výjimkou změny kontaktních osob Smluvních stran 
dle čl 2 odst. 2.5 této Smlouvy, měněna nebo doplňována pouze formou písemných 
vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Ke 
změnám či doplnění neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží.

8.3 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu 
neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno 
příslušným orgánem, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a 
účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z 
okolnosti, za nichž byla Smlouva uzavřena, nevyplývá, že jej nelze oddělit od 
ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit 
neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením 
jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a 
této Smlouvě jako celku.

8.4 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy 
a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany 
vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 Občanského zákoníku na svůj 
smluvní vztah založený touto Smlouvou.

8.5 Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny touto Smlouvou, se 
řídí ve smyslu § 2586 občanského zákoníku, příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., autorský zákon a ostatními obecně závaznými právními předpisy 
České republiky.

8.6 Poskytovatel prohlašuje, že smluvní dokumenty tvořící tuto smlouvu neobsahují žádné 
údaje, které by bylo možno považovat za obchodní tajemství, a jako takové mohou být 
v plném rozsahu zveřejněny za podmínek vyplývajících z příslušných právních 
předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů). K tomu dává Poskytovatel svůj výslovný souhlas

8.7 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně příloh a její případné dodatky budou 
zveřejněny v registru smluv a na profilu zadavatele na dobu neurčitou.

8.8 Smluvní strany se budou řídit v rámci plnění předmětu smlouvy relevantními pravidly 
pro zpracování osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR) a s tímto nařízením souvisejících právních 
předpisů České republiky.

GENIA, česká informační agentura životního prostředí Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
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8.9 Tato smlouva podepsaná oběma smluvními stranami nabývá platnosti dnem jejího 
uveřejněni prostřednictvím Registru smluv dle zákona č 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o Registru smluv 
(zákon o Registru smluv), v rozhodném znění. Poskytovatel bezvýhradně souhlasí se 
zveřejněním obsahu smlouvy v souladu s právními předpisy Zápis do registru smluv 
provede Objednatel.

8.10 Tato Smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 obdrží
Poskytovatel a 2 vyhotovení si ponechá Objednatel.

8.11 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:

a) Příloha č. 1 - Výpis z Obchodního rejstříku Poskytovatele;

b) Příloha č. 2 - Specifikace předmětu plnění;

c) Příloha č. 3 - Jednotkové ceny

Smluvní strany po přečtení této Smlouvy potvrzují, že její obsah a práva a povinnosti 
odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli, a že Smlouva byla uzavřena po vzájemném 
projednání. Na důkaz toho připojují své podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí 
příslušného počtu vyhotovení této Smlouvy.

OBJEDNATEL POSKYTOVATEL

V Praze, dne
2 4 -01-

V Praze, dne
2 4 -01- 20?^

CENIA, česká informační agentura 
životního prostředí

Mgr. Miroslav Havránek 
ředitel CENIA

A\V

cenia

inítrrpiÓH 
rvotniiMi jírosfřvd*
V- *.0V(' . i

10 h toI' . 4iý4')*3j
_Í*‘Č: C74r/í ':n0

DEKONTA, a.s.
Mgr. Karet Petrželka, MBA 
předseda představenstva 

oprávněn jednat na základě plné moci 
udělené v rámci společenské smlouvy ze 

dne 27. 8. 2018

Dřetovice íi3 42 Stehelieves 
IČ: 25 00 bU yo

CENIA česká informační agentura životního prostředí Višovická 1442/65 100 10 Praha 10
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Příloha č. 1 - Výpis z Obchodního rejstříku Poskytovatele

CENIA, česká informační agentura životního prostředí Vršovická 1442/65 100 10 Praha 10
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Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného 
Městským soudem v Praze 

oddíl B, vložka 12280

Datum vzniku a zápisu: 8. července 1996
Spisová značka: B 12280 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: DEKONTA, a s
Sídlo: Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves
Identifikační číslo: 250 06 096
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

podnikáni v oblasti nakládáni s nebezpečnými odpady
geologické práce
projektová činnost ve výstavbě
prováděni staveb, jejich změn a odstraňováni
technicko-organizačnl činnost v oblasti požární ochrany
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
výkon zeměměřických činnosti
výroba a zpracováni paliv a ma2iv
Činnost účetnfch poradců, vedeni účetnictví, vedeni daňové evidence 
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
Silniční motorové doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 
k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k 
přepravě zvffat nebo věcí
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 
telekomunikačních zařízení
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí 
Činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu ustanoveni § 3 písm f) zák. 
č. 61/1988 Sb„ o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve 
zněni pozdějších předpisů - vrtáni vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k 
činnostem uvedeným v § 2 a § 3 

Statutární orgán - představenstvo: 
předseda 
představenstva:

Mor. KAREL PETRŽELKA,

Den vzniku funkce: zu. leuna <.016 
Den vzniku členství: 20. ledna 2016

člen představenstva:
Ing. ROBERT RASCHMAN,

uen vzniku členství: zu. leona <u<o
člen představenstva:

Ing. JAW vawPk
i
uen vzniku členství: 20. ledna 2016

člen představenstva:
Ing. ALEŠ PRAŽÁK,

Údaje platné ke dni: 29. srpna 2018 03:36

CENIA česká informační agentura životního prostředí. Vršovická 1442/65 100 10 Praha 10
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oddíl B, vložka 12280

Den vzniku členství: 20. ledna 2016
člen představenstva:

M(jr. VOJTĚCH MUSIL,

Den vzniku členství: 4. dubna 2018
Způsob jednání: Za společnost jedná vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to

tak, že každý člen představenstva jedná samostatně
Dozorčí rada: 

předseda dozorčí 
rady:

RNDr. TOMÁŠ HAVLÍK.

uen vílímu luin.n. _____ .ta 2015
Den vzniku členství: 3. června 2015

místopředseda 
dozorčí rady:

lna. PAVEL MOTHEJL,

Den vzniku funkce: 3. června 2016 
Den vzniku členství: 3. června 2015

místopředseda 
dozorčí rady:

Ing PETR MOTHEJL,

uen vzniKu iumm-c. o. uc.vna 2015 
Den vzniku členství: 3. června 2015

člen dozorčí rady:
Ing. LADISLAV TYPLT,

uen vznmu členství: 3. června 2015
člen dozorčí rady:

Ing, IVETA ČEPELÁKOVÁ,

Dun vzniKu cienstvi: 3. června 2015 
Počet členů: 6

Jediný akcionář:
DEKONTA Holding, a s., 1C: 241 62 353 
Volutová 2523/14, Stodůlky, 158 00 Praha 5

Akcie:
30 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 
000 000,- Kč

Základní kapitál: 30 000 000,- Kč
Splaceno: 30 000 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:
Společnost byla založena jediným zakladatelem Spolek pro 
chemickou a hutni výrobu, akciová společnost Zakladatelskou 
listinou ze dne 10.6.1996 s doplnénfm dne 21.6.1996.
Na společnost přešlo jako na právního nástupce jmění zaniklé 
společnosti DEKONTA Kladno, a.s., sídlem Dretovicích 109, IČ 
61672980, zapsané dříve do obchodního rejstříku vedeného 
Městským soudem v Praze, oddíl B , vložka 3693, která byla

Údaje platné ke dni: 29. srpna 2018 03:36
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oddíl B. vložka 12280

zrušena bez likvidace rozhodnutím mimořádné valné hromady ze 
dne 29.10.2001 a sloučena se společností.
Společnost DEKONTA, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Podhoří 328/28, IČ 250 

06 096, byla rozdělena formou rozdělení odštěpením sloučením, a to sloučením 
odštěpované části jmění s nástupnickou společností SÍTA CZ, a.s., se sídlem 
Praha 2, Vinohrady, Španělská 10/1073, PSČ 120 00, IČ 256 38 955. Na 
nástupnickou společnost SÍTA CZ, a.s. přešla část jmění rozdělované 
společnosti DEKONTA, a.s. určená ve Smlouvě o rozdělení odštěpením 
sloučením.
Se společností DEKONTA, a.s., sídlem Dfetovice 109, PSČ 273 42 Stehelčeves, 
IČ 250 06 096, byla sloučena zanikající společnost *AVAK*DEKONTA, a.s.. 
sídlem Dfetovice 109, PSČ 273 42, IČ 272 35 084, která byla zrušena bez 
likvidace formou vnitrostátní fúze sloučením. Na společnost DEKONTA, a s. 
pfešlo veškeré jmění zaniklé společnosti *AVAK*DEKONTA, a.s 
Ze společnosti DEKONTA, a.s., IČ 250 06 096, sídlem Dřetovice 109, 
Stehelčeves, PSČ 273 42, se odštěpila části jmění, která přešla na nově 
vznikající nástupnickou společnost DEKONTA reality, s.r.o., sídlem Praha 5, 
Volutová 2523/14, PSČ 158 00, IČ 24253162.
Počet členů statutárního orgánu: 5
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Veřejný rejstřík
Ověřuji pod pořadovým číslem P13 41477/201B že teto listina, která 
vznikla převedením výstupu Z Informačního systému veřejné správy 
z elektronické podoby do podoby listinné, skládá|lci se z 3 Ir&ů. se 
doslovné shoduje s obsahem výstupu z intormafiniho systému 
veřejné správy v elektronické podobě

V Praze dne 29 08. 2018

Podpis

Údaje platné ke dni: 29. srpna 2018 03:36
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@ Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové

oddíl C, vložka 1036
Datum vzniku a zápisu: 13. listopadu 1991
Spisová značka: C 1036 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Předmět podnikání:

Vodní zdroje Ekomonítor spal. s r.o.
PÍSťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim
150 53 695
Společnost s ručením omezeným

Geologické práce
Prováděni staveb, jejich změn a odstraňování
Podnikání v oblasti nakládáni s nebezpečnými odpady
Projektová činnost ve výstavbě
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 
telekomunikačních zařízení
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 
k přepravě zvířat nebo věcí
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Výkon zeměměřických činností.

Předmět činnosti:

Statutární orgán: 
jednatel:

Hornická činnost (v souladu se zákonem číslo 61719B8 Sb. o hornické činnosti, 
výbušninách a o státní báňské správě ve znění současné platné právní úpravy či 
budoucích novelizací)
Činnost prováděná hornickým způsobem (v souladu se zákonem číslo 61/1988
Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě ve znění současné 
platné právní úpravy či budoucích novelizací)

Ing. JOSEF DRAHOKOUPIL,

jednatel:
□en vzniku funkce: 11. ledna 1993

Ing. Jlftí VALA,

jednatel:
uen v ti Hnu tunkce: n. leana 1993

Mgr. PAVEL VANČURA,

Počet členů:
Způsob jednání:

uen vzniku runkce: 11. ledna 1993
3
Za společnost jednají vždy alespoň dva jednatelé společně. Podepisování za 
společnost se děje tak, že k vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj 
podpis vždy dva jednatelé společnosti společně.

Společníci:
Společník: Ing. JOSEF DRAHOKOUPii

Údaje platné ke dni: 29, srpna 2018 03:36
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Podíl: Vklad: 5 000 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: jedna třetina 
Druh podílu: základní podíl C. 1 

Společník: Ing. JIŘÍ VALA,

Podíl: Vklad: 5 000 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: jedna třetina 
Druh podílu: základní podíl č. 2 

Společník: Mgr. PAVEL VANČURA,

Podíl: Vklad: 5 000 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: jedna třetina 
Druh podílu: základní podlí č. 3 

Základní kapitál: 15 000 000,- Kč
patnáct milionů korun českých

Ostatní skutečnosti:
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Údaje o zřízení:
Společnost s ručením omezeným byla založeart společenskou smlouvou dne 
13.11.1991 dle ust. par. 106 n zák.č. 103/90 Sb.
Na základe zpracovaného projektu rozděleni odštěpením části jmění společnosti 
Vodní zdroje Ekomonltor spol. s r.o. a na základě rozhodnutí valné hromady 
společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. došlo ve smyslu ust. § 2 a násl 
zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společnosti a družstev 
k rozděleni odštěpením části jmění obchodní společnosti Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s r.o. a tato část obchodního jmění společnosti Vodní zdroje 
Ekomonltor spol. s r.o, podrobně definovaná v projektu rozděleni odštěpením 
a jeho přílohách přešla na nově vzniklou nástupnickou společnost Q-tech CZ, 
spol. s r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 58, Chrudim, PSČ 537 01.

Veřejný rejstřík
Ověřuji pod pořadovým číslem P13-41481/201B ze tálo listina, kletá 
vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejně správy 
z elektronické podoby do podoby listinné skládající se z 2 listu, se 
doslovné shoduje s obsahem výstupu z informačního systému 
veřejné správy v elektronické podobé

V Praze dne 29.08. 2018

Ovéíujici osoba, HURAJČitý MILAN

Podpis

Údaje platné ke dni; 29. srpna 2018 03:36
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Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného 
Krajským soudem v Brně 

oddíl B. vložka 699
Datum vzniku a zápisu: 27. dubna 1992

Spisová značka: 
Obchodní firma: 
Sídlo:
Identifikační číslo:

B 699 vedená u Krajského soudu v Brně 
GEOtest, a.s.
Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno 
463 44 942

Právní lorma: Akciová společnost
Předmět podnikáni:

podnikáni v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
projektová činnost ve výstavbě
geologické práce
výkon zeměměřičských činností
prováděni staveb, jejich změn a odstraňování
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
hostinská činnost 
zámečnictvl, nástojářstvi 
vodoinstalatérství, topenářstvi
poskytováni služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrávi při práci 
lechnicko-organizačnl činnost v oblasti požární ochrany 
hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem a projektováni 
objektů a zařízeni pro hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým 
způsobem

Statutární orgán - představenstvo: 
člen představenstva:

lna MILOŠ POLENKA,

Den vzniku členství: b. května zun
předseda
představenstva:

ing. MARTIN TEYSCHL,

Den vzniku runx.ce. o. ctn vím uu 
Den vzniku členství: 8. června 2015

člen představenstva:
RNDr. LUBOMÍR KLlMEK, MBA, i

uen vzniku Členství: B. června zuia
člen představenstva:

RNDr. LUBOMÍR PROCHÁZKA, t

Počet členů: 
Způsob jednáni:

Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:

4
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. Za společnost 
podepisuje každý člen představenstva samostatně. Činí tak způsobem, že k 
názvu společnosti či otisku razítka společnosti přípoji svůj podpis.

Údaje platné ke dni: 29 srpna 2018 03:36
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oddíl B, vložka 699

BOHMMit A GOOl n

Den vzniku členství: 10. června 2013
předseda dozorčí 
rady:

Ing. PAVEL KOČVÁREK.

Den vzniku funkce: 8. června 2015 
Den vzniku členství: 8. června 2015

člen dozorčí rady:
Bc. SILVIE CHUDÁČKOVA,

Akcie:

Základní kapitál: 
Ostatní skutečnosti:

uen vzniKu cienstvi: 20. června 2016

37 705 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 
1 000,- Kč 
37 705 000,- Kč

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst 
5 zákona č. 90/2012 Sb„ o obchodních společnostech a družstvech.
Založeni společnosti:
Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního 
zákoníku.
Jídiným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku české 
republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který 
přešel majetek státního podniku GEOtest Brno ve smyslu par. 11 
odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb„ o podmínkách převodu majetku státu 
na jiné osoby.
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zájpisu ze 
dne 15.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a 
jmenováni členů představenstva a dozorčí rady. _
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které 
je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku 
uvedeného v zakladatelské listině. Oceněni tohoto majetku 
je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního 
podniku GEOtest Brno.

Veřejný rejstřík
Ověřuji pod pořadovým čistem P13-4147912018, že tato listina, která 
vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy 
z elektronické podoby do podoby listinné, skládájici se z 2 listů, se 
boslovné shoduje s obsahem výstupu z informačního systému 
veřejné správy v elektronické podobě

V Praze dne 29 08 2018

Ověřující osoba HURAJČÍK MILAN

Podpis

Údaje platné ke dni: 29. srpna 2018 03:36
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Příloha č. 2 - Specifikace předmětu plnění

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávky plošné inventarizace - dodávky 
inventarizačních prací v rámci 2 etapy NIKM, tj první části předmětu veřejné zakázky na 
dodávku inventarizačních prací a služeb pro projekt 2. etapy národní inventarizace 
kontaminovaných míst podle specifikace bodu 2.2 Zadávací dokumentace.

Práce, související s plněním předmětu plnění podle této specifikace budou realizovány 
v plném souladu s projektem plošné inventarizace, resp. se závaznou metodikou NIKM, 
která je součástí zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

Nástrojem pro veškerou práci s daty na straně Zhotovitele bude editační aplikace IS SEKM 
ve verzi, která bude k dispozici aktuálně v průběhu plnění veřejné zakázky (v průběhu plnění 
se předpokládá přechod z verze SEKM 2 na verzi SEKM 3. Migrace do té doby 
zpracovaných a administrátorovi předaných záznamů do nové verze IS nebude na 
Zhotoviteli).

Při realizaci zakázky bude plně využito zkušeností, které získali společníci/subdodavatelé 
uchazeče VZ EKOMONITOR a AQD-envitest v průběhu 1. etapy NIKM, v jejímž rámci 
prakticky ověřovali navrženou metodiku při inventarizaci kontaminovaných a potenciálně 
kontaminovaných míst v testovacích územích, z nichž každé mělo rozsah cca 50x50 km.

Organizační zajištění inventarizace

Organizačně bude realizace předmětu plnění zajištěna následovně:

Na straně Zhotovitele celý projekt řídí a zodpovídá za něj vedoucí projektu. Jedině tento 
vedoucí projektu je za Zhotovitele oprávněn ke standardní pracovní komunikaci se 
Zadavatelem, resp. s jeho příslušným pracovníkem.

Základní pracovní jednotkou bude dvoučlenný inventarizační tým, sestávající ze 
zkušenějšího vedoucího a řadového pracovníka Každý partner/subdodavatel bude 
zodpovídat za svou skupinu týmů.

Vedoucím každé skupiny týmů bude odborně nejzkušenějši a organizačně zdatný vedoucí 
jednoho z týmů příslušného partnera/subdodavatele. Tento vedoucí bude organizačně řídit 
jemu podléhající skupinu týmů téhož partnera/subdodavatele, bude kontrolovat práci týmů a 
bude ověřovat kvalitu a úplnost záznamů lokalit před jejich odesláním administrátorovi.

Vedoucí skupiny týmů dále zajišťuje veškerou standardní pracovní komunikaci s 
administrátorem a s vedoucím projektu.

Na základě zkušenosti považujeme za důležité, aby vedoucí skupiny týmů byl současně 
vedoucím jednoho z inventarizačních týmů, aby dokázal kontrolovat a řídit práci jemu 
podřízených týmů z pohledu svých bezprostředních a čerstvých zkušenosti s celým 
procesem vlastní inventarizace a s problémy, které se mohou v jeho průběhu vyskytnout.

GENIA, česká informační agentura životního prostředí Vršovická 1442/65 100 10 Praha 10
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Vedoucí skupiny týmů bude periodicky předkládat v ucelených dávkách (po okresech) 
zpracované záznamy administrátorovi k verifikaci Vedoucí skupiny týmů bude rovněž 
zpracovatelem dílčích hodnotících zpráv z inventarizace za jednotlivé kraje a bude jedním ze 
spoluautorů hodnotící zprávy za celou Českou republiku.

Dvoučlenné týmy budou v terénu z bezpečnostních důvodů zásadně pracovat ve dvojících. 
Při kancelářských pracích, souvisejících s inventarizací, bude každý člen inventarizačního 
týmu pracovat samostatně

Každý inventarizační tým zpracovává samostatně přidělený úsek inventarizovaného území. 
Zpravidla bude základní jednotkou okres, minimálně však území ORP. Inventarizační týmy 
zpracovávají přidělené území kompletně (tj. provádějí v něm všechny fáze a činnosti 
inventarizace samostatně) a v časově soustředěném úseku, což je rovněž velmi důležité pro 
zajištění kvality výstupů i pro usnadnění práce (dávkový princip). Území menší rozlohy je 
totiž pracovník inventarizačního týmu schopen udržet v čerstvé paměti tak, aby mohl aktivně 
konfrontovat nově získávané poznatky s dosavadními informacemi. Rovněž mu tento postup 
usnadňuje posuzování kontextu lokalit s přírodními a dalšími podmínkami daného území.

Inventarizační týmy si budou vést pracovní deník, který bude sloužit především pro interní 
kontrolu jejich práce.

Na základě předběžných výkonových kalkulací se předpokládá, že na realizaci zakázky bude 
od počátku nasazeno 12 dvoučlenných týmů. Pokud by se v průběhu realizace ukázala 
potřeba nasazení více týmů, byl by jejich počet operativně rozšířen tak, aby byly 
zabezpečeny termíny realizace podle projektu, tj. ukončení vlastní plošné inventarizace 
(práce s lokalitami) do konce VIII/2021.

Dílčí etapy projektu NIKM 2

Realizace celého procesu bude věcně a časově rozdělena na tři etapy: přípravnou, 
realizační a závěrečnou.

Přípravná etapa NIKM 2

V rámci této etapy budou realizovány tyto práce:

proškolení vedoucích skupin inventarizačních týmů (zajišťuje Zadavatel);

- následné proškolení všech členů inventarizačních týmů (součástí bude praktický
výcvik);

nastavení způsobů komunikace se Zadavatelem, administrátorem a externí kontrolou;

část úvodní fáze vlastní realizace (rozdělení území mezi týmy, zpracováni seznamů 
obcí, úřadů, institucí a dalších subjektů k oslovení v rámci informační kampaně 
a k následným návštěvám v průběhu vlastní inventarizace,

příprava informační kampaně: zpracování informačního letáku, zajištění podpůrného 
dopisu MŽP, zpracování makety vysvětlujících dopisů osloveným subjektům s žádostí 
o spolupráci

GENIA česká informační agentura životního prostředí Višovická 1442/65 100 10 Praha 10
22/25



■
 EVROPSKÁ UNIE 

Fond soudržnosti

Operační program Životni prostředí

národní inventarizace
kontaminovaných mist

Dodavky inventarizačních prací a služeb pio projekt 2 etapy národní inventarizace kontaminovaných míst

- první informační kampaň ve veřejných sdělovacích prostředcích

Délka realizace této fáze se předpokládá dva až tři první měsíce průběhu projektu.

Realizační etapa NIKM 2

Tato etapa sestává z následujících, níže uvedených dílčích fází, které se však navzájem 
z velké části úzce prolínají, někdy i opakují, a jsou realizovány dávkově, tj. všechny dílčí fáze 
vždy opakovaně pro každý dílčí územní celek (okres).

Mimo níže uvedené dílčí fáze vlastní inventarizací zajistí Dodavatel v průběhu realizační 
etapy jednu informační kampaň ve veřejných sdělovacích prostředcích.

Úvodní fáze a informační kampaň

V rámci této fáze budou realizovány tyto práce:

- seznámení se s dílčím územním celkem, plán postupu v daném území;

- informační kampaň (mimo její výše uvedené dílčí prvky, realizované samostatně) - 
rozeslání dopisů (vč. příloh) s žádostí o spolupráci na všechny vybrané subjekty 
daného území, následně pak ověřování odezvy a domlouvání návštěv v průběhu 
vlastní realizace.

Primární analýza dat

Pro příslušné území dílčí území jsou analyzovány všechny zdroje dat, které jsou při začátku 
práce s dílčím územním celkem aktuálně k dispozici - především stávající datový sklad SKM, 
databáze indicií DPZ (zajišťuje Zadavatel), další dílčí datové zdroje. Výstupem primární 
analýzy je roztřídění na lokality hodnocené, lokality podezřelé k dalšímu prověření a lokality 
vyloučené (v této fázi zpravidla duplicity).

Sběr údajů - postupné získáváni a analýza dalších údajů o lokalitách

Dohledávání a analýza dalších potřebných údajů o lokalitách, konfrontace s dosavadními 
poznatky, získávání a prověřování dalších indicii prověřování podezřelých lokalit a jejich 
zařazení bud' mezi lokality hodnocené či vyloučené, eliminace duplicit. Zakládání, 
doplňování, opravy a aktualizace záznamů hodnocených lokalit.

Zdroje informací:

návštěvy obecních úřadů, příslušných odborů ŽP ORP a magistrátů statutárních 
měst, návštěvy odborů ŽPaZ krajských úřadů, územních odborů MŽP, oblastních 
inspektorátů ČIŽP, vybraných podniků;

- terénní rekognoskace lokalit;

- excerpce informací a dat z externích zdrojú/archivů (především Geofond, ale i jiné);

analýza veřejně dostupných účelových map (území a lokality chráněné podle 
zvláštních předpisů, využití území aktuální a podle územních plánů...).
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Dodávky inventarizačních práci a služeb pro projekt 2 etapy národní inventarizace kontaminovaných mist

Závěrečná fáze

Završením zpracování záznamu o kontaminovaném, resp. potenciálně kontaminovaném 
místu je jeho hodnocení - klasifikace priority v intencích MP MŽP č. 2/2011

Všechna kontaminovaná a potenciálně kontaminovaná místa jsou klasifikována a tříděna do 
kategorií podle toho, jaký další postup vyžadují z hlediska rizik pro zdraví lidí a pro životní 
prostředí a ve vztahu k rozsahu informací, které jsou pro hodnoceni rizika zapotřebí.

Hodnocení priority probíhá automaticky, avšak v úzké interakci se zpracovatelem záznamu.

Záznamy jsou kontrolovány a autorizovány příslušným vedoucím skupiny inventarizačních 
týmů, který pak zajišťuje jejich dávkové předávání administrátorovi k verifikaci a řeší s 
administrátorem případné nedostatky či jiné problémy

Závěrečná etapa NIKM 2

- zpracování hodnotících zpráv se syntézou výsledků za jednotlivé kraje; 

zpracování hodnotící zprávy se syntézou výsledků za celou ČR;

- zpřístupnění evidovaných/ inventarizovaných lokalit vč. mapové prezentace na 
portálu SEKM veřejnosti - podle zadávací dokumentace spadá tento úkol na 
Dodavatele (tabulka 7 přílohy 6a) Je však nutno upozornit, že toto v jeho kompetenci 
být nemůže. Dodavatel není administrátorem ani provozovatelem systému a může 
zajistit jen naplnění systému daty, pokud bude tento funkční;

- závěrečná informační kampaň ve veřejných sdělovacích prostředcích; 

účetní a organizační ukončení projektu.
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Příloha č. 3 - jednotkové ceny
Náklady hlavních částí dodávky plošné inventarizace
(v tis. Kč vč. DPH)

Projektová úloha 3,000

Dodávka plošné inventarizace (2019-2021)
jednotka cena za 

jednotku
počet

jednotek tis. Kč %

3,100
Proškolení inventarizačních týmů

proškolený
pracovník 123 722,60 25 3 093,065 3

3,200
Inventarizace KM a PKM v souladu 
s metodikou inventarizace
Úvodní fáze a informační kampaň
Primární analýza dat příslušného území
Sběr údajú a sběr informací a dokumentace 
od úřadů veřejné správy a dalších subjektů, 
vyhodnocení a verifikace informací.
Hodnocení priority /klasifikace lokality a 
zpracováni výstupní dokumentace

inventarizov 
aný km2 1 258,54 77990 98 153,260 95,2

3,300
Ukončení inventarizace a publikace 
výsledků

Zpřístupněni evidovaných/ inventarizovaných lokalit vč. 
mapové prezentace na portálu SEKM
Hodnotící zprávy za kraje a za ČR. vč. mapové 
prezentace veřejnosti

1 soubor 
dat, zpráv a 
publikačních 
výstupů

1 855 838,95 1 1 855,839 1,8

Celkem 103 102,164 100,0

Podrobné členění projektové úlohy 3,200

3,200 Inventarizace KM a PKM v souladu s metodikou inventarizace tis. Kč %

3,210 Úvodní fáze a informační kampaň 10 207,939 10,4
3,220 Primární analýza dat příslušného území

Analýza datových zdrojů mimo vlastní centrální datový sklad NIKM a postupné (pro jednotlivá správní 
území obcí) analyzování všech záznamů, které jsou v datovém skladu SEKM obsaženy. Výstupem je mj. 
seznam lokalit pro inventarizaci

21 593,717 22,0

3,230 Sběr údajú v terénu a sběr informací a dokumentace od úřadů veřejné správy a 
dalších subjektů, vyhodnocení a verifikace informací.
Terénní sběr údajů, sběr a vytěžení informaci a dat z externích zdrojů/archivů (především z ČGS - 
Útvaru Geofond) a analýza tematických map.

40 831,756 41,6

3,240 Hodnocení priority /klasifikace lokality a zpracování výstupní dokumentace
Hodnocení priority /klasifikace lokality, vnitřní kontrola, vlastní verifikace a předáni k verifikaci a validaci 
administrátorovi inventarizace.

25 519,847 26,0

Celkem 98 153,260 100,0
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