
= 

.\,\Ho,;_

o X .Ă 

-‹x5"` 

Mn.“ 5 ag. č.: JıvıK 070441/21/OŽP 

1. Jihomoravský kraj 

Adresa: 
IČ: 

DIČ; 
Bankovní spojení: 
Zastoupený: 

Kontaktní osoba: 

(dále jen ,,objednatel") 

2. Ing. Martin Čech 

Sídlo: 
IČ: 

DIČ: 
Bankovní spojení: 
Téı. č.: 

(dále jen ,,Zhotovitel") 

1. Za podmínek stanovených touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést dílo aobjednatel se 

Smlouva O dílo 
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského Zákoníku, ve Zněnı' 

pozdějších předpisů 

I. 

Smluvní strany 

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 BRNO 
708 88 337, je plátcem DPH 
CZ70888337 

 Č. ú.
lng. Mojmírem Pehalem, vedoucím odboru životního prostředí l‹rajského 
úřadu 

Jungmannova 6, 669 02 ZNOJMO 
756 O3 748 
CZ27105134740, je plátcem PH 

 č. ú.:

II. 

Předmět smlouvy 

zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou úplatu (cenu díla). 
2. Dílem je provedení a dokumentace zeměměřičských prací souvisejících S uvažovanou revizí hranic 

přírodní památky Krkatá bába a jejího ochranného pásma v k. ú. Lubě. Orientační Zákres tohoto 
území a jeho ochranného pásma v katastrální mapě je přílohou č. 1 této smlouvy. Práce prováděné 
v rámci této Smlouvy jsou Součástí krajem zajišťované péče O území přírodních rezervací a přírodních 
památek ve smyslu ust. § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů. 

. Zhotovitel Se zavazuje v terénu vytyčit a dočasně stabilizovat vešl<eré lomové body vymezující zvláště 
chráněné území přírodní památku Krkatá bába. Soupis Se Souřadnicemi těchto stabilízovaných 
lomových bodů, ostatních liniových bodů i bodů vymezujících ochranné pásmo této přírodní památky 
bude Společně se seznamem a výměrami dotčených parcel a přesnými Zál‹reSy těchto bodů i hranic 
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zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma vkatastrální mapě zpracován vpodkladově 
dokumentaci pro přehlášení celé lol‹ality. Tato dokumentace bude předána objednateli vlistinně 
formě V celkem 3 vyhotoveních a dále V digitální podobě na 1 CD nosiči. 

III. 

Cena za dílo 

Cena Za dílo činí 108.295 Kč (Slovy: sto osm tisíc dvě sta devadesát pět korun českých). 

Cena za práce je stanovena dle předložené nabídky zhotovitele: 

PP Krkatá bába Zeměměřičské práce (1 785 m) 89.500 Kč 

Cena bez DPH 89.500 Kč 
DPH 21 % 18.795 Kč 

Cena S DPH 108.295 Kč 

Sjednaná cena za provedení díla a jeho jednotlivých částíje cenou nejvýše přípustnou, se Započtením 
veškerých nákladů, rizik, příp. zisku, kterou je možné změnit pouze V případě změny sazby DPH, a to 
tak, že Zhotovitel bude fakturovat sjednanou cenu díla, resp. jeho etap, S daní Z přidané hodnoty 
V procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečněného zdanitelného plnění. 

Cena za provedení díla Zahrnuje i odměnu zhotovitele za oprávnění objednatele užívat dílo dle 

licenčních ujednání této smlouvy. 

IV. 

Doba plnění a Splnění díla 

Doba plnění: - zahájení prací: po nabytí účinnosti smlouvy uveřejněním V registru smluv 
- ukončeníprací: do 19.11.2021 

Závazek zhotovitele provést dílo je splněn radným dokončením všech prací a Služeb a jejich předáním 
do 15 dnů ode dne termínu jejich ukončení specifikovaného V odst. 1. Dílo se pokládá za dokončené, 
nevykazuje-li vady a nedodělky. 

Dílo je objednatelem převzato na místě plnění a předání potvrzeno protokolem O předání a převzetí 
díla podepsaným pověřenými zástupci smluvních stran. Součástí protokolu je popis provedených 
prací a Služeb a jejich Zhodnocení. 

Bude-li dílo vykazovat neodstranitelné vady, nebo pokud zhotovitel nedodrzí při jeho provádění 
dohodnutý postup, bude cena snížena O hodnotu prací, které nebyly řádně provedeny. 

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla V délce trvání 3 měsíců. Zhotovitel je povinen při reklamaci, 
nejpozději do 10 pracovních dnů, vyslat k objednateli odpovědného pracovníka, který reklamaci 

projedná a sjedná S objednatelem písemně způsob a termín nápravy. V případě, že se objednatel se 
zhotovitelem nedohodnou otom, že plnění je vadné nebo ozpüsobu nápravy reklamované vady 
nebo nedodělku, požádá objednatel O posouzení věci soudního znalce. Stanovisko soudního znalce je 
V takovém případě pro obě strany závazné. 

Dnem převzetí příslušných částí díla poskytuje Zhotovitel objednateli licenci ke všem známým 
Způsobům užití soucasti díla, které mají charakter autorského díla dle autorského zál<ona, 
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vneomezeném rozsahu včetně oprávnění dále zpracovat příslušné části díla a pořizovat 
rozmnoženiny jejich hmotného zachycení nad rozsah sjednaný v této Smlouvě. 

Licence se poskytuje na dobu trvání majetkových práv zhotovitele k součástem díla, která mají 
charakter autorského díla dle autorského zákona. 

Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí 
poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnuta objednateli dle této smlouvy 
třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky Své tvůrčí činnosti dle této smlouvy 
způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli. 

Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve 
stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence Sám, k čemuž se 
zhotovitel zavazuje udělit objednateli svůj souhlas. 

V. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

Zhotovitel je povinen řídit se při určení způsobu provedení díla pokyny objednatele. 

Objednatel je oprávněn v průběhu výkonu prací kontrolovat Způsob provádění prací. 

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla poskytovat objednateli informace O provádění díla, 
dodržovat obecně Závazné předpisy, technické normy, postupovat S náležitou odbornou péčí 
a chránit zájmy objednatele. 

Zhotovitel nese po celou dobu provádění díla odpovědnost za veškeré škody způsobené objednateli 
nebo třetí osobě porušením svých povinností při plnění této Smlouvy, zejména při provádění díla. 

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla informovat objednatele O skutečnostech, které 
mohou mít vliv na provedení díla. 
Zhotovitel je povinen průbezně informovat objednatele O všech změnách, které by mohly v průběhu 
přací na díle nebo po dokončení díla zhoršit pozici objednatele, dobytnost pohledávek nebo práv 
Z odpovědnosti za vady. Zejména je Zhotovitel povinen oznámit objednateli Změny Své právní formy, 
Změny v osobách Statutárních zástupců, úpadek, zahájení insolvenčního rızení apod. 
Původcem odpadů vZnil‹ajících při provádění díla je zhotovitel, který nese odpovědnost za Splnění 
veškerých povinností podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a jeho prováděcích 
vyhlášek. Zhotovitel na vyžádání kdykoli předloží doklady O jejich odstranění ke kontrole. 

Objednatel je povinen předat zhotoviteli digitální vrstvu hranic výse uvedeného zvláste chráněného 
území a jeho ochranného pásma ve formátu Shp. 

VI. 

Platební podmínky 
Objednatel se zavazuje hradit zhotoviteli cenu díla dle jeho jednotlivých etap na základě faktury - 

daňového dokladu (dále jen ,,faktura“) vystavené zhotovitelem a zaslané nebo předané objednateli 
vtermínu do 15 dnů ode dne předání a převzetí jednotlivých etap. Podkladem pro vystavení faktury 
je protokol O předání a převzetí díla. Lhůta splatnosti fakturyje 30 dnů ode dnejejího doručení. 

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje potřebné 
náležitostí dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
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nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Vrácenim faktury přestává bezet lhůta splatnosti. Opravená 
nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. 

VII. 

Sankce, odstoupení od smlouvy 
Nesplní li zhotovitel radně svůj Závazek dokončit a předat dílo nebo jeho etapu ve sjednaném 
rozsahu a čase plnění, zaplatí objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z ceny díla za každý Započatý 
den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé objednateli 
v příčinné souvislosti, k níž se smluvní pokuta podle této smlouvy váže. 

Nesplní-li zhotovitel V dohodnutém termínu Svůj Závazek odstranit vady nebo nedodělky, zaplatí 
objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z ceny díla (nebo jeho etapy/částí, pokud je předmět 
plnění rozdělen na etapy/části) Za každý Započatý den až do jejich úplného odstranění. Zaplacením 
smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé objednateli v prıcinné souvislosti, k níz 
se smluvní pokuta podle této smlouvy váže. 

Nedodrži-li Zhotovitel podstatné náležitosti Smlouvy, nebo pokud při plnění díla nebo vsouvislosti 
s ním poruší Obecně závazné právní předpisy je objednatel oprávněn od této flnlouvy odstoupit a 
požadovat na zhotoviteli náhradu vzniklé škody. Smluvní Strany se dohodly, že za podstatné porušení 
smlouvy se považuje Zejména nedodržení dohodnutého předmětu plnění včetně technických 
postupů nebo nedodrženídoby plnění. ~

. 

Je-li zřejmé již v průběhu plnění díla, že Zhotovitel nedodrží podstatné náležitosti smlouvy, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V takovém prípadě je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli vedle náhrady škody i Smluvní pokutu ve výši 5 % Z ceny díla. 
Dojde-li na straně objednatele k prodlení S úhradou faktury, je Zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli úrok Z prodlení ve výši 0,05 % Z dlužné částky za každý Započatý den prodlení až do doby 
zaplacení a objednatel je povinen takto uctovaný úrok Z prodlerıí Zaplatit. 

Jestliže objednatel ve lhůtě stanovené Zhotovítelem neposkytne potřebnou součinnost, je Zhotovitel 
oprávněn od smlou\ıy odstoupit, jestliže na takový následek objednatele upozornil. 

Vlll. 

Závěrečná ujednání 

Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní 
lidská práva. 

Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, je k právním jednáním podle této smlouvy jménem objednatele 
oprávněna kontaktní osoba, popř. jiný pověřený úředník Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Tato 
osoba je oprávněna pověřit jiného pracovníka Krajského úřadu Jihomoravského kraje kpředání 
a převzetí prací. Toto ustanovení se nevztahuje na podpis dodatku ke smlouvě a odstoupení od 
smlouvy. 

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve Znění pozdějších předpisů. 

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel prohlašuje, že je S touto skutečností 
obeznámen a souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy za podmínek vyplývajících Z příslušných 
právních předpisů, zejména Zákona č. 123/1998 Sb., O právu na informace O životním prostředí, ve 
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Znění pozdějších předpisů a zákona Č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Smluvní Strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv zajistí 

objednatel, který Současně zhotoviteli vhodným způsobem sdělí informaci O uveřejnění této smlouvy. 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou Stejnopisech, Z nichž každý má platnost originálu. Jedno 
vyhotoveníje určeno pro objednatele, jedno \ıyhotoveníje určeno pro zhotovitele. 

Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemnými číslovanými dodatky potvrzenýmí oběma smluvními 
stranami. 

Nedílnou součástí každého písemného vyhotovení této smlouvyje následující příloha: 
Příloha č. 1: Orientační Zákres ZCHÚ a jeho ochranného pásma 
Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu beze zbytku porozuměly a že její obsah 
vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To St\ırZují níže svými podpisy./ 
V Bmě d"e Ag' M' 

Ing. ıvıarun čecfl 
- ‹ _, 'kon zemămëřlckých činností Jihømpv Shy šz. nn, Šfjjwmm „M „Q „Emo n ‹_› nam. 3 'C82 Brno 

_Q_ 
za jednatele zhotovitel 

lng. Mojmír Pehal lng. Martin Čech 
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