
Smlouva o dílo POPFK č. SMLJ-38-236/2019
uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů

1.1 Zhotovitel:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 

1.2 Objednatel:

Odpovědný zástupce: 
Odborný garant:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

I. SMLUVNÍ STRANY

Miroslav Dusík
Na Výsluní 457
561 64 Jablonné nad Orlicí
11583479

Správa KRNAP Vrchlabí
Dobrovského 3 
54311 Vrchlabí 
PhDr. Robin Bohnisch, ředitel 

088 455 
CZ00088455

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se zavazuje pro objednatele k provedení těchto prací:
POPFK: Podpora populací sov a dravců, hnízdících v dutinách, na území KRNAP
a jeho ochranného pásma v roce 2019, která zahrnuje:
(1) Kontrolu stavu sítě hnízdních budek pro dravce a sovy, plošně rozmístěných na celém 

území KRNAP a jeho ochranného pásma, opravu poškozených, výměnu zničených či 
zmizelých budek za nové a případné přemístění budek do nových lokalit podle 
aktuálních změn v prostředí.

(2) Kontrolu obsazenosti budek cílovými druhy dravců a sov.
(3) Vyčištění obsazených budek po ukončeném hnízdění a doplnění nového hnízdního 

substrátu.
(4) Vyhodnocení výsledků a zpracování závěrečné zprávy s údaji o obsazenosti hnízdních 

budek jednotlivými druhy dravců a sov, se stručným zhodnocením dlouhodobého vývoje 
jejich populací, případně jejich kořisti (v textové, tabulkové a grafické podobě); 
zpracování databáze individuálně číslovaných budek obsazených v roce 2019 (číslo 
budky, druh, číslo mezinárodního kvadrátu pro evidenci organismů, nadmořská výška, 
orientace vletu, místní název lokality); případná aktualizace mapových podkladů.

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané práce do 30.11. 2019.

2.2 Objednavatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k zajištění
činnosti podle čl. 2.1 této smlouvy. Dále se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup
na zkoumané lokality za účelem provedení výzkumu a výsledky činnosti převzít.

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Pokud zhotovitel použije
k provedení díla podle či jiné věci, je jejich kupní cena zahrnuta v ceně za provedení díla,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.



2.4 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 6 měsíců ode dne předání 
a převzetí díla.

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cena je stanovena dohodou na 107.000,- Kč (bez DPH).
3.2 Po předání a převzetí díla bude objednavatelem vyplacena odměna 

ve stanoveném rozsahu, na základě předložené faktury.

IV. SMLUVNÍ POKUTY

V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

5.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace prací,
tak i po jejich skončení. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, 
je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel 
neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit 
od smlouvy a požadovat vrácení poskytnutých finančních prostředků v plné výši.

5.2 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými 
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

5.3. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené 
zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

5.4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva 
objednatel.

5.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních 
stran.

5.6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně jejích dodatků v registru 
smluv. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ve Vrchlabí dne ^

Za objednatele:
PhDr. Robin Bohnisch, ředitel

Za správnost

V Jablonném n. O. dne

Za zhotovitele: 
Miroslav Dusík

MIROSLAV DUSÍK
Na Výsluní 457

561 64 Jablonné nad Orlicí
IC: 11583479 DIČ: 
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