
,I Smlouva o dílo
Zpracování oznámení koncepce Strategie rozvoje územního obvodu
StředoČeského kraje na období 2019 - 2024, s výhledem do 2030"

č. smlouvy objednavatele: S-2151/REG/2019
č. smlouvy zhotovitele: 19.0326-04

Smluvní strany

Středočeský kraj
sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený: Martin Draxler, radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu

a sportu
IČO: 708 91 095
bankovní spojení:
číslo účtu:
dále jen ,,Objednatel"

a
EKOLA group, spol. s r.o.
sídlo: Mistrovská 4, Praha 10, 108 00
zastoupený: Ing. Věrou Ládyšovou, jednatelka společnosti
IČO, DIČ: 63981378, CZ63981378
bankovní spojení:
číslo účtu:
dále jen ,,Zhotovitel"

uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto Smlouvu o dílo
,,Zpracování oznámení koncepce Strategie rozvoje územního obvodu Středočeského kaje na
období 2019 - 2024, s výhledem do 2030", vedenou v evidenci Objednatele
pod č. S-2151/REG/2019 dále jen ,,Smlouva":

Článek I.
Předmět Smlouvy, úvodní ustanovení

l. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést dílo spočívající ve ,,Zpracování oznámení koncepce
- Strategie rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019 - 2024, s výhledem
do 2030" s náležitostmi dle přílohy Č. 7 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Dílo"), za podmínek stanovených touto
Smlouvou. V rámci předloženého oznámení koncepce budou detailně posouzeny veškeré
předpokládané vlivy koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. Nedílnou součástí oznámení
koncepce bude posouzení vlivu koncepce dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zpracované osobou, které je držitelem autorizace dle § 67
tohoto zákona.

2. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že tato Smlouva je uzavírána na základě veřejné zakázky
malého rozsahu s názvem ,,Zpracování oznámení koncepce Strategie rozvoje územního obvodu
Středočeského kraje na období 2019 - 2024, s výhledem do 2030" a bere na vědomí, že mimo
ustanovení této Smlouvy je vázán také zadávací dokumentací k předmětné veřejné zakázce a svou
nabídkou, kterou do veřejné zakázky podal.

3. Součástí Díla jsou i práce a Činnosti v této Smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou
k řádnému provedení Díla nezbytné, a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci
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a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto nespecifikovaných prací a činností však
v žádném případě nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu za provedení Díla.

4. Objednatel se zavazuje za řádně a včas zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli odměnu dle této
Srn louvy.

5. Dílo provedené vC. náležitostí dle ČI. I. odst. l bude zpracováno na podkladě návrhu ,,Strategie
rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019 - 2024, s výhledem do 2030"
vypracovaného Středočeským inovačním centrem v 01/2019, které zpracovatel obdrží po podpisu
smlouvy, resp. na vyžádání v průběhu lhůty pro podání nabídek.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním Díla a jeho rozsahem. Jsou mu
známy technické, kvalitativní a jiné podniínky nutné k jeho realizaci a disponuje takovými
odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení Díla nezbytné.

\

Článek II.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. 7.|]olo\"ite| .je povinen provést Dílo v poŽadované kvalitě na profesionální úrovni, řádně a včas.
Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla s odbornou péčí a v souladu s platnými
právními předpisy, v souladu s principy udržitelného rozvoje a s důrazem na využití nových
technologií.

2. Zhotovitel zajišt'uje provedení Díla svými pracovníky. V případě, že Zhotovitel užívá
pro provedení Díla třetích osob, je povinen tyto osobv seznámit s ustanoveními tétO Smlouvy a dále
sc na něj pohlíží, jako by Dílo provádě.l sám. Zhotovitel tak za takové osoby nese plnou
odpovědnost pro případ, že by jimi byla porušena ustanovení této Sln|ouvy.

3. Zhotovitel je povinen dodržovat termíny dle této Smlouvy.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není odpovědný za zajištění jakýchkoli dodávek a služeb
souvisc'jících s l)rováděl]il)] Díla.

5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této Smlouvy přijde on, jeho pověření
zaměstnanci nebo osoby, které pověřil zhotovováníni Díla dle této Smlouvy, do styku s osobními
jjěÚU cilli\'ý'jlli údaji \'ě sínysiu zákona č. l01/20U0 Sb., o ocIu'anč osobních údaju, ve znění
pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému
přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému
neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil zákon č. 101/2000 Sb. Pokud by se tak
stalo, nese Zhotovitel odpovědnost za Škodu tím způsobenou kteroukoliv shora uvedenou osobou.
Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních,
jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po zániku
závazku z této Smlouvy.

6. Povinnost Zhotovitele zachovávat důvěrnost informací a nepoužít tyto informace k jinéniu účelu,
než v souvislosti se zhotovováním Díla, přetrvá'č'á i po ukončení této Smlouvy s výjimkou případu,
že jakákoliv informace, která je součástí důvěrných informací:
a) je nyní, nebo se později stane veřejně známou (jinak než v důsledku neoprávněného sdělení

ze strany Zhotovitele), nebo
b) informace získané na základě postupu nezávislého na této Smlouvě nebo druhé smluvní straně,

pokud je poskytovatel schopen tuto skutečnost doložit, nebo v budoucnu bude Zhotoviteli
sdělena třetí stranou, nebo

2



c) informace, u kteiých povinnost jejich zpřístupnění ukládá právní předpis.
Poté a pouze v tomto rozsahu tato povinnost nesdělit důvěrnou informaci pozbývá účinnosti.

7. Zhotovitel je povinen:
a) předat Objednateli, bude-li o to požádán, po ukončení této Smlouvy, všechny Objednatelem

poskytnuté podklady,
b) být pojištěn pro případnou Škodu způsobenou Objednateli a třetím osobám při provádění Díla,

a to s limitem pojistného plnění odpovídající minimálně výši trojnásobku odměny
za zhotovení Díla dle této Smlouvy - toto pojištění musí být sjednáno po celou dobu
zhotovování Díla, potvrzení o tomto pojištění se stane Přílohou Č. l této Smlouvy,

C) veškerou činnost vykonávat pro Objednatele v přiměřených lhůtách. Zhotovitel je povinen
uhradit Objednateli veškerou vzniklou Škodu, kterou případně svým jednáním či opomenutím
Objednateli způsobil.

8. Objednatel je povinen za zhotovení Díla dle této Smlouvy zaplatit Zhotoviteli odměnu ve výši
a lhůtě, jak stanoví tato Smlouva.

9. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost potřebnou k řádnému a včasnému
provedení Díla - zejména předá Zhotoviteli nezbytné dokumenty, informace a data, které má
k dispozici, potřebné pro zhotovení Díla. Zhotovitel se zavazuje v maximální míře šetřit práva
Objednatele a využívat součinnosti Objednatele jen v případech nezbytných pro řádné zhotovení
Díla.

10. Zhotovitel neodpovídá za ty části a závěry plnění Díla, které by vycházely z nesprávných informací
či dat poskytnutých Objednatelem.

l l. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. zjistí-li, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu
se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel prováděl Dílo řádným způsobem,
popřípadě ihned odstranil vzniklé vady.

12. Zhotovitel je povinen účastnit se jednání svolaných Objednatelem, týkajících se postupu
při poskytování plnění dle této Smlouvy. Pokud není specifikováno jinak, účastní se za Zhotovitele
takového jednání vždy oprávněné osoby.

13. Vznikne-li činností Zhotovitele v souladu s touto Smlouvou autorské dílo, zavazuje se Zhotovitel
poskytnout Objednateli licenci k takovému dílu v maximálním možném zákonném rozsahu — resp.
Zhotovitel uděluje na základě této Smlouvy Objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít
(licenci) všemi způsoby stanovenými zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v neomezeném
rozsahu, přičemž taková licence je poskytována jako výhradní, územně neomezená, s právem
dalšího postoupení získaného práva, či udělení podlicence třetím osobám, a to po celou dobu trvání
majetkových autorských práv k dílu. Objednatel není povinen licenci využít.

Článek III.
Termín, místo a způsob plnění

l. Provádění Díla bude zahájeno bezprostředně po podpisu této Smlouvy Smluvními stranami.

2. Dílo musí být předáno Objednateli nejpozději do 2 měsíců od podpisu Smlouvy. Zhotovitel je
povinen předat Dílo Objednateli ve dvou (2) podepsaných originálech v listinné formě v českém
jauce a dále na jednom nosiči (CD l DVD l flash disk) v elektronické - jak v needitovatelné, tak
i v editovatelné podobě.
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3. Po předání Díla má Objednatel následně 15 pracovních dní na jeho kontrolu. V případě, že bude
mít Objednatel k Návrhu připomínky, sdělí je písemně Zhotoviteli. Zhotovitel připomínky
vyhodnotí, a bud'je zohlední ve finální verzi Návrhu, nebo v rámci Díla odůvodní, proč připomínky
Objednatele nezohlednil.

4. Místem předání Díla je sídlo Objednatele na adrese: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 (podatelna KÚ).
\

5. Objednatel není povinen převzít Dílo, pokud obsahuje vady.

6. O předání a převzetí Díla bude sepsán předávací protokol podepsaný osobami oprávněnými jednat
za obě smluvní strany. V případě, že se Objednatel rozhodne převzít Dílo s nepodstatnými vadami,
budou tyto vady uvedeny v předávacím protokolu.

7. Dílo se považuje za provedené jeho předáním podle tohoto Článku. Vlastnické právo k Dílu
přechází na Objednatele jeho protokolárním předáním.

Článek IV.
Cena Díla, platební podmínky

l. Cena za provedení Díla dle této Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Zhotovitele
v celkové výši 318 000 KČ bez DPH (slovy: třistaosmnáct tisíc korun českých), celkem tedy 3 84
780 KČ včetně DPH. Uvedená cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná.

2. Cena za provedení Díla je stanovena jako maximální, dle cenové nabídky Zhotovitele. V ceně
zhotovení Díla jsou zahrnuty i činnosti, které nejsou výslovně uvedeny v této Smlouvě, které však
jsou k řádnému provedení Díla nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci
a zkušenostem měl, nebo mohl vědět.

3. Práce nad rámec předmětu plnění této Smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou
písemného dodatku k této Smlouvě.

4. výše uvedená cena se může měnit pouze v případě, dojde-li ke změně rozsahu předmětu plnění
ze strany Objednatele, na což si Objednatel vyhrazuje právo. V případě, že bude Objednatel
dodatečně požadovat větší rozsah Díla (vícepráce), nebo naopak snížení rozsahu prací (méně
práce), bude toto řešeno uzavřením dodatku k této Smlouvě odsouhlaseného oběma Smluvními
stranami. Cena za provedení Díla se dále může změnit v případě, že dojde ke zrněně zákonné výše
DPH.

5. výše uvedená cena se dále změní v případě, že Objednatel převezme Dílo s nepodstatnými vadami.
V takovém případě má Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny za provedení Díla. Tato sleva
se projeví jako snížení ceny za Zhotovení Díla.

6. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel nebude Zhotoviteli hradit zálohy na cenu Díla.

7. Po protokolárním předání Díla vystaví Zhotovitel fakturu na cenu dle Smlouvy. Splatnost faktury
bude Činit 30 dní. Splatnost se počítá ode dne doručení faktury Objednateli. Smluvní strany se
dohodly, že závazek k úhradě faktury je splněn dnem, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu
Objednatele. Faktura musí obsahovat zákonné náležitosti, označení této Smlouvy a její nedílnou
součástí musí být kopie oboustranně podepsaného předávacího protokolu.

8. Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn
faktury do data splatnosti vrátit. Zhotovitel je poté povinen vystavit fakturu novou s novým
termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení s placením faktury.

4



Ú

9. Veškeré platby mezi Objednatelem a Zhotovitel budou probíhat bezhotovostně.

Článek V.
Odstoupení od Smlouvy

l. Objednatel může odstoupit od Smlouvy i bez udání důvodu. Zhotovitel budou v takovém případě
uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi.

2. Odstoupení od Smlouvy je Objednatel povinen Zhotoviteli oznámit písemně a je účinné datem
převzetí odstoupení Zhotovitelem.

3. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení
od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu Škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů
mezi Smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

Článek VI.
Škoda, smluvní pokuty, záruka

l. Obě strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k předcházení Škodám a k minimalizaci vzniklých
škod. Obě Smluvní strany odpovídají za škodu, kterou způsobí druhé straně porušením svých
povinností sjednaných touto Smlouvou při provádění předmětu plněnítéto Smlouvy a za podmínek
daných touto Smlouvou či povinností, které vyplývají už ze samotného předmětu plnění Smlouvy.

2. Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku neúplného, věcně nesprávného
nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany. Žádná ze smluvních stran není
odpovědná za nesplnění svého závazku v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo v důsledku
nastalých okolností vylučujících odpovědnost.

3. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé
okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují
vyvíjet maximální úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

4. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit řádně a včas předmět Smlouvy,
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny Díla za každý, i započatý, den
prodlení.
V případě, že Zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně Objednatele, zanikne
Objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit
v důsledku vyšší moci.

5. V případě prodlení Objednatele s úhradou splatné faktury zaplatí Objednatel Zhotoviteli
úrok z prodlení ve výši stanovené adekvátním právním předpisem.

6. V případě, Že Zhotovitel poruŠí povinnosti dle ČI. Il. odst. 5. a 6. této Smlouvy, je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 kč za každý jednotlivý případ takového porušení, a to
i v případě, že k porušení povinnosti dojde po zániku závazku z této Smlouvy. Tím není dotčen
nárok na náhradu Škody.

7. V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti dle ČI. II. odst. 7. písm. a), nebo písm. b) této Smlouvy,
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 kč za každý den takového porušení.
V případě ČI. II. odst. 7 písm. b) zaplaceníin smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu Škody,
viz dále odst. 8 tohoto Článku.
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8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti
i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši
přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou Škodu a ušlý zisk. Vyúčtování
smluvní pokuty musí být zasláno doporučeně nebo do datové schránky. Smluvní pokuta je splatná
ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení vyúčtování o smluvní pokutě povinné smluvní straně.

9. Objednatel si vyhrazuje právo smluvní pokuty přiměřeně snížit s ohledem na závažnost porušení
smluvních povinností Zhotovitelem.

10. Zhotovitel ručí za kvalitu provedeného Díla dle této Smlouvy po dobu 12 měsíců od data předání
Díla Objednateli (datum podpisu závěrečného předávacího protokolu).

l l. Vadou, na níž se vztahuje záruka, se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu
nebo parametrech Díla dle této Smlouvy a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel je povinen

\

odstraňovat záruční vady během záruční doby bezplatně.

12. Objednatel je povinen vady reklamovat ihned po jejich zjištění písemně na adresu Zhotovitele.
Reklamace musí obsahovat popis vady, zejména jak se projevuje. Zhotovitel je povinen odstranit
řádně reklamované vady do 10 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení

l. V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě Smluvní strany příslušná
ustanovení občanského zákoníku.

2. Kontaktní osobou za Objednatele je Karel Piškule, koordinátor pro realizaci strategií Odboru
regionálního rozvoje KÚ Středočeského kraje,

3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění Díla jsou právně neúčinná. Jakékoli změny Smlouvy lze
provádět pouze písemnými dodatky oboustranně podepsanými oprávněnými zástupci smluvních
stran.

5. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel
Objednateli, musí být předána v českém jazyce.

6. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu. Zhotovitel obdrží
jeden stejnopis a Objednatel dva.

7. Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv
a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují
do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doruČit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní
straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou
doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako
nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

8. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné,
pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
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Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. l - Potvrzení o pojištění Zhotovitele.

Za Zhotovitele

vP,aze dne..RZS
Za Objednatele

v Praze dne 10. 6. 2019

l

l
. .Martin Draxler,

radní pro oblast regionálního rozvoje,
cestovního ruchu a sportu

Ing.

jednatelka společnosti
EKOLA group, spol. s r.o.
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Příloha č. 1 - Potvrzení o pojištění Zhotovitele.

^
ČSOB
pojišťovna

CERTIFIKÁT
l/mto se polvnu/e, Zo spoleCnost

EKOLA group, spol. s r.o.
Mistrovská 4/558
108 0('1 I'i'aha ](LMd¢šic¢
lČ: 63981378
(dále jl9ň .po/išténý')

čuavľela s Csob Po/'išťovnou, a s , členem hofd(ngu Csob, Zelené pted(nestl Masa/ykovo nám.
1458, 532 18 Pardubice

(dálejen .poµ'stite/')

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU
v n6s/eduj/c/m rozsahu:

Po//sťná smlouva č.

, Doba trvdnl poj/štén/:
M/Sto po//štěn/ l územní mzsah

po/lšCén/:

Rozmh po//$těn/:

poj/štěná rk/ka:

od 30.5.2014 na dobu neurčitou

Pojištění odpovědnosti za Újmu se sjednává s územnim rozsahem
Česká republika

pojišténl odpovědnosti za Újmu z činnosb z8 vztahu v rozsahu
po)jstne smlouvy a dle VPP OČ 2014, VPP ODP 2014, OPP PZK
2014 8 OPP PZN 2014

a) Po)ištén1 odpovědnosti za Újmu z činnosti a ze vztahu
b) poj|štén| odpovedrK)st| za Újmu zpUmbenou vadou výrobku
c) Pojg$(er|| odpovédnosti za újmu na věci prevzaté 8 v užíváni

Po//stná částka /7im/¢y a)
po//stného plnénl: b)

C)

30.000 000,- KC
6.000 000,- KC

150 000,- Kč

: 50.000,- Kč
8po|Uúča8t : 10.000,. KČ
Bpo|uúča6t : 5.000,- Kč

v Práza dne 4 9 2018

Úd3]ě jsou piatne Ké dňl 3 y 2U7t/

Hana Jetmarová

Account manager
l

ejn
M t
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