KUJIP01IM139
SMLOUVA O DÍLO
die ustanovení § 2586 a následujících zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník11)
Provedení herpetologických průzkumů na 13 lokalitách v Kraji Vysočina
ID 143685
OŽPZ/2021/P/04
I.
Smluvní strany
1.1.

Kraj Vysočina
se sídlem:
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO:
70890749
zastoupený:
Ing. Lukášem Vlčkem, náměstkem hejtmana
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Lukáš Vlček, náměstek hejtmana kraje
bankovní spojení:
Sberbank CZ, a.s. Jihlava, číslo účtu: 4050005000/6800
variabilní symbol: 3742
(dále jen „objednatel”)

1.2.

Ing. Jiří Vojar
se sídlem:
IČO:

K Horoměřicům 1185, 165 00 Praha
67814468

(dále jen „zhotovitel")
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva")
II.
Předmět smlouvy
2.1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)

•

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení
herpetologických průzkumů v těchto lokalitách:
rybník (přírodní koupaliště) p.č. 2289 v k.ú. Cejle, výměra 0,8 ha
rybník Durchák, p.č. 4406 v k.ú. Třešť, 3,2 ha
rybník Petrchák, p. č. 4410 v k.ú. Třešť, 0,9 ha
rybník Šilhán, p.č. 10 v k.ú. Řídelov, 2,1 ha
rybník Drdák, p.č. 4198 v k.ú. Řídelov, výměra 6,5 ha
rybník Bor, p.č. 206 v k.ú. Jihlávka, výměra 18,5 ha
dvě vodní plochy v opuštěném lomu a rybník Vetchý, p.č. 229/2 v k.ú. Mysletice, 0,3
ha (rybník je i na částech dalších pozemků - odhad vodní plochy pro průzkum
v součtu s 2 plochami v lomu celkem cca 1, 5 ha)
rybníky Kokšovka, p.č. 410 v k.ú. Doupě, výměra 1,5 ha a Pařezáček p.č. 410 v k.ú.
Doupě, výměra 0,9 ha - oba rybníky + tůně mezi oběma rybníky - celkem cca 3 ha
v PP Šilhánky
rybníky Staropavlovský, p.č. 224 v k.ú. Pavlov, výměra 6,7 ha, rybník Staroborský,
p.č. 386 v k.ú. Pavlov, výměra 2,4 ha, rybník Znětínský, p.č. 445/1 v k. ú. Pavlov,
výměra 34 ha - všechny tři rybníky v PP a EVL Znětínské rybníky
(u Znětínského uvažováno o ploše pro průzkum litorál a k tomu podmáčená plocha
mezi rybníky Staropavlovský a Znětínský - celkem cca 4 ha)
Průzkum se uskuteční následovně:
na každé lokalitě proběhne min. 5 kontrol v období cca březen až červen/červenec
(dle průběhu počasí a aktivity obojživelníků
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•
•

•

obojživelníci budou sledováni kombinací metod, pro dosažení max. pravděpodobnosti
zjištění druhu a pro co nej přesnější odhad velikosti místní populace
použité metody - vizuální sledování (snůšky, larvy, dospělci), využití podběráku (velmi
šetrně s ohledem na larvy, tedy jen na začátku sezóny a pak pro odchyt spatřených
dospělců), poslech vokalízujících samců žab (převážně večerní kontroly), využití
živochytných pastí (vždy min 4 pasti na lokalitu, dle její velikosti; 1 až 2 odchytové
akce, dle druhového složení na lokalitě)
termíny kontrol:
I. konec března/počátek dubna (vizuální kontrola, poslech, podběráky, denní kontrola)
II. až IV. konec dubna/poč května (dtto + živochytné pasti, soubor kontrol - během
dne denní kontrola + položení pastí, večer a v noci noční kontrola, druhý den další
denní kontrola + výběr pastí)
V. až VII. konec května/polovina června (dtto se zaměřením na prokázání úspěšností
reprodukce - přítomnost larev)
Každý rybník bude zpracován zvlášť, kromě obojživelníků budou zaznamenávány
případně i další nalezené druhy. Ve stručnosti bude dále zhodnocen stav rybníka
(průhlednost, přítomnost litorálních porostů). Na základě zjištěných údajů budou u
jednotlivých rybníků navrhovány způsoby na další jejich využívání.
Výstupem bude doložení průzkumu 1x v elektronické a 1x v písemném
vyhotovení do 31. října 2021.
Údaje budou zaznamenány do nálezové databáze NDOP.
Rybníky (celkem 13) k průzkumu viz mapová příloha https://mapy.ez/s/puzeienore.
(dále jen „dílo")

2.2.

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat podle pokynů objednatele,
pokud mu tyto pokyny budou objednatelem poskytnuty, jinak při provádění prací
postupuje samostatně,

2.3.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v běžné jakosti.

2.4.

Veškeré věci potřebné k řádnému provedení díla zajišťuje zhotovitel.

3.1.

III.
Cena a platební podmínky
Cena je stanovena dohodou a činí v konečné výši 101 760,- Kč (slovy sto jedna
tisíc sedm set šedesát korun českých) včetně DPH (viz příloha smlouvy).

3.2.

Cena se hradí za dílo provedené řádně a včas dle čl. 2.1. této smlouvy. Cena je
maximální. Pokud zhotovitel neprovede práce v rozsahu a kvalitě stanovené v této
smlouvě, je objednatel oprávněn cenu úměrně snížit.

3.3.

Úhrada ceny za dílo bude provedena 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“).

3.4.

Faktura musí obsahovat tyto náležitosti: název, sídlo a IČO objednatele, označení
faktury a její číslo, bankovní spojení a číslo účtu (v souladu s bodem 3.3.), jméno a
místo podnikání zhotovitele, předmět smlouvy a fakturovanou částku.

3.5.

Faktura bude zhotovitelem vystavena do 5 (pěti) dnů po převzetí díla objednatelem.
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3.6.

Faktura vystavená zhotovitelem je splatná do 21 dnů po jejím prokazatelném
obdržení objednatelem.

3.7.

Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné
nebo neúplné náležitosti či údaje. V době od vrácení faktury po její nové vystavení
a předání zhotovitelem lhůta podle či. 3.6. této smlouvy neběží.

3.8.

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve
smyslu ust. § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel
uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem
takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny
rovnající se výši DPH vyúčtované zhotovitelem.

IV.
Součinnost objednatele
4.1. Objednatel převezme řádně a včas provedené dílo. Zhotovitel oznámí provedení díla
objednateli na tiskopise protokolu předepsaném objednatelem.
4.2. Převzetím díla se rozumí:
a) Marné uplynutí lhůty 10 pracovních dnů ode dne, kdy objednatel obdrží
od zhotovitele tiskopis protokolu o provedení díla. Nebo
b) doručení objednatelem upraveného tiskopisu protokolu zhotoviteli vypraveného
ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy objednatel obdrží od zhotovitele tiskopis
protokolu o provedení díla. V tomto případě bude uhrazena cena dle bodu 3.2.,třetí
věta, nebo
c) stvrzení protokolu včetně jeho případných úprav oběma stranami při osobním
jednání.
4. 3.

5.1.

Objednatel není povinen převzít dílo, pokud není provedeno řádně a včas. Tuto
skutečnost objednatel písemně sdělí zhotoviteli ve lhůtě dle bodu 4.2.

V.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení
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.

5.2.

V případě dodání vadného díla (bod 4.3.) uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu
ve výši 10% z ceny. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu
škody.

5.3.

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.

6.1.

VI.
Vady díla, odstoupení
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
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zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn
odstoupit od smlouvy. Objednatel může od smlouvy rovněž odstoupit, pokud dílo není
provedeno řádně a včas (bod 4.3). Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení jeho
písemného vyhotovení zhotoviteli.
6.2.

Za vady díla odpovídá zhotovitel v rozsahu ust, § 2615 a násl. občanského zákoníku.

7.1.

VIL
Ostatní ujednání
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021,

7.2.

Doba platnosti návrhu této smlouvy je omezena na 21 kalendářních dnů od
prokazatelného doručení návrhu této smlouvy zhotoviteli.

7.3.

Pokud návrh smlouvy nebude zhotovitelem akceptován a doručen objednateli
v termínu podle předchozí věty, návrh smlouvy zaniká. V případě závažných důvodů
je možno požádat o prodloužení termínu podpisu smlouvy Odbor životního prostředí
a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina. Tato žádost musí být doručena před
uplynutím lhůty stanovené v či. 7.2. této smlouvy.

7.4.

Zhotovitel na dílo dle čl. 2.1. nečerpá finanční prostředky z jiných státních či
evropských zdrojů.

7.5.

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

7.6.

Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se
zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by
odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že
nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou
s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům
nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

7.7.

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.

7.8.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této Smlouvy včetně
podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smlouva nabývá
platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci účastníků a účinnosti dnem
uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Účastníci se
dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv splní Kraj.

7.8.

Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

7.9.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž jeden
obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
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7.10.

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

7.11.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a
svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

7.12.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.

V..?.y.... . ...dne ..JtI.,.. 2021

V Jihlavě dne../í.2021

Kraj Vysočina
K R A j S K Ý Ú Ř A [3
QdbonAjyotnfha ptosti

za zhotovitele
Ing. Jiří Vojar

I I

za objednatele
Ing. Lukáš Vlček, náměstek hejtmana
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Průzkumy obojživelníků ve 13 lokalitách, z nichž některé jsou součástí ZCHÚ (2021)

Cena průzkumu obojživelníci - viz https://www.mzp.cz/cz/nakiady obvyklých opatřeni mzp
Rybníky k průzkumu viz mapová příloha (lokality č. 1 -13) https://mapy.ez/s/puzelenore

1. Rybník (přírodní koupaliště) p.č. 2289 v k.ú. Cejle, výměra 0,8 ha
2. Durchák, p.č. 4406 v k.ú. Třešť, 3,2 ha
3. Petrchák, p. č. 4410 v k.ú. Třešť, 0,9 ha
6. Šilhán, p.č. 10 v k.ú. Řídelov, 2,1 ha
7. Drdák, p.č. 4198 v k.ú. Řídelov, výměra 6,5 ha
8. Bor, p.č. 206 v k.ú. Jihlávka, výměra 18,5 ha
9. a 10, dvě vodní plochy v opuštěném lomu a rybník Vetchý, p.č. 229/2 v k.ú. Mysletice, 0,3 ha.
Rybník je i na částech dalších pozemků - odhad vodní plochy v součtu s 2 plochami v lomu celkem
cca 1, 5 ha
Celkem vodní plocha 33,5 ha
33,5 x 600 kč - 20 100
48 000 kč za inventaruizační průzkumy (8 ks x 6000)
Cena celkem 68100 kč

Lokalita č. 4 a 5 - PP Šilhánky
Kokšovka, p.č. 410 v k.ú. Doupě, 1,5 ha + Pařezáček, p.č. 410 v k.ú. Doupě, 0,9 ha
oběma rybníky cca 3 ha
600 kč/ha + 6 000 kč za 1 inventarizační průzkum = cena celkem 7 800 kč
(dva menší rybníky u sebe, proto pouze jeden inventarizační průzkum)

Lokalitač. 11,12 a 13 - PP a EVL Znětínské rybníky
Staropavlovský, p.č. 224 v k.ú. Pavlov, výměra 6,7 ha
Staroborský, p.č. 386 v k.ú. Pavlov, výměra 2,4 ha

+ tůně mezi

Znětínský, p.č. 445/1 v k. ú. Pavlov, výměra 34 ha
(U Znětínského uvažováno o ploše pro průzkum cca 4 ha (litorál a podmáčená plocha mezi rybníky
Staropavlovský a Znětínský)

celkem vodní plocha v lokalitě 11,12 a 13 = 13,1 ha
600 kč/ha + 3 x inventarizační průzkum (3x 6000 kč)
Cena celkem 25 860 kč

Cena za průzkum 13 lokalit celkem = 101760 kč
(68100+7800+25860)

Průzkum se uskuteční následovně :
*
*
*

*

na každé lokalitě proběhne min. 5 kontrol v období cca březen až červen/červenec {dle
průběhu počasí a aktivity obojživelníků
obojživelníci budou sledováni kombinací metod, pro dosažení max. pravděpodobnosti zjištění
druhu a pro co nejpřesnější odhad velikosti místní populace
použité metody - vizuální sledování (snůšky, larvy, dospělci), využití podběráku (velmi šetrně
s ohledem na larvy, tedy jen na začátku sezóny a pak pro odchyt spatřených dospělců),
poslech vokalizujících samců žab (převážně večerní kontroly), využití živochytných pastí (vždy
min 4 pasti na lokalitu, dle její velikosti; 1 až 2 odchytové akce, dle druhového složení na
lokalitě)
termíny kontrol:

1) konec března/počátek dubna (vizuální kontrola, poslech, podběráky, denní kontrola)
2-4) konec dubna/poč května (dtto + živochytné pasti, soubor kontrol - během dne denní
kontrola + položení pastí, večer a v noci noční kontrola, druhý den další denní kontrola + výběr
pastí)
5-7) konec května/polovina června (dtto se zaměřením na prokázání úspěšnosti reprodukce přítomnost larev
Každý rybník bude zpracován zvlášť, kromě obojživelníků budou zaznamenávány případně i další
nalezené druhy. Ve stručnosti bude dále zhodnocen stav rybníka (průhlednost, přítomnost litorálních
porostů). Na základě zjištěných údajů budou u jednotlivých rybníků navrhovány způsoby na další
jejich využívání.
Výstupem bude doložení průzkumu lx v elektronické a lx v písemném vyhotovení.
Údaje budou zaznamenány do nálezové databáze NDOP.

