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ag. č.: JMKO70934/21/OŽP 

Smlouva o dílo 
uzavřená podle § 2586 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů 

I. 

Smluvní Strany 

Jihomoravský kraj 

Žerotínovo náměstí/149/3, 601 82 BRNO 
70 888 337, je plátcem DPH 
CZ70888337 

 Č. ú.: 
Ing. Mojmírem Pehalem, vedoucím odboru životního prostředí krajského 
úřadu 

Adresa: 
IČ: 

DIČ: 
Bankovní spojení: 
Zastoupený: 

Kontaktní osoba: 

(dále jen „objednateI") 

Mgr. Zdeněk Mačát 

Adresa: Lukov 110, 669 02 ZNOJMO 
IČ: O6 967 167, není plátce DPH 
Bankovní Spojení:  č. ú.: 
Tel. Č.: 

(dále jen ,,zhotovitel") 

Il. 

Předmět smlouvy 
Za podmínek stanovených touto Smlouvou se zhotovitel zavazuje provést dílo a objednatel Se zavazuje 
zaplatit zhotoviteli dohodnutou úplatu (cenu díla). 

Dílem je: 
a) vypracování plánů péče na základě ustanovení§ 38 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, pro zvláště chráněná území přírodní památku Oleksovická 
mokřina v k. ú. Oleksovice, Hostěradice na Moravě, přírodní památku Žleby v k. ú. Zálesí, přírodní 
památku Červený rybníček v k. ú. Znojmo-Hradiště, přírodní památku Božický mokřad v k. ú. Božice, 
České Křídlovice. 
b) vypracování zoologického inventarizačního průzkumu (plazi, Obojživelníci, netopýři, bezobratlí) na 
území evropsky významné lokality Meandry Dyje vl‹. ú. Tasovice nad Dyjí, Hodonice, Krhovice, 
Strachotice, Valtrovice, Slup, Oleksovičky, Křídlůvky, Jaroslavice, Hrádek. 
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Zhotovitel se tímto zavazuje: 
a) vypracovat dle bližšího upřesnění objednatele a předat objednateli v listinné podobě jedenkrát ve 
formátu A4 a velektronické podobě na jednom CD-nosiči plány péče pro zvláště chráněná území 
přírodní památku Oleksovická mokřina v k. ú. Oleksovíce, Hostěradice na Moravě, přírodní památku 
Žleby v k. ú. Zálesí, přírodní památku Červený rybníček v k. ú. Znojmo-Hradiště, přírodní památku 
Božický mokřad v k. ú. Božice, České Křídlovice. 
Plány péče budou vyhotoveny dle platné „Osnovy plánů péče o národní přírodní rezervace, přírodní 
rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky a jejich ochranná pásma" (zveřejněné ve Sbírce 
zákonů jako závazný pokyn MŽP - ZP10/2009 Sb.), a to V souladu S vyhláškou č. 45/2018 Sb., o plánech 
péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území. 

b) vypracovat dle bližšího upřesnění objednatele a předat objednatell v listinné podobě v jednom 
vyhotovení formátu A4 a velel‹tronické podobě na jednom CD-nosiči zoologický inventarizační 
průzkum na území evropsky významné lokality Meandry Dyje v k. ú. Tasovice nad Dyjí, Hodonice, 
Krhovice, Strachotice, Valtrovice, Slup, 0leksovič|<y, |(řídlůvl‹y, Jaroslavice, Hrádek. 

III. 

Cena za dílo 

Cena za dílo činí 136.000 Kč (slovy: sto třicet šest tisíc korun českých). 

Cena za práce je stanovena podle předložené nabídky zhotovitele: 

üjzjø;ìn[.'j§ ę.{.;§z±z“\=~Äž;_,;;:§ „ lžfnlváaêxlê nvážø "í v 3; viz 1~; i;zcì€ø`ıl‹;èfl;ì`ì
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PP oıøı‹søvını‹á møkřinfl 
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plán pênfl 40.000 Kn 

PP Žleby 
| 

plán péče 15.000 Kč 

j 

PP červený rybníček 
I 

pıán pèčę 11.000 Kč 

PP Bnžiøký møkřzá 
I 

pıán pêčfl 20.000 Kč 

_ logický inventarizacní průzkum (plazi „ EV d D Z°° ' 0.000 K L Mean ry we 
Obojživelníci, netopýři, bezobratlí) 
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Sjednaná cena za provedení díla a jeho jednotlivých etap je cenou nejvýše přípustnou, se Započtením 
veškerých nákladů, rizik, příp. zisku. 

IV. 

Doba plnění a Splnění díla 
Doba plnění: - zahájení prací: po nabytí účinnosti smlouvy uveřejněním v registru smluv 

- ukončení prací: do 30.11.2021 

Závazek zhotovitele provést dílo je splněn řádným dokončením všech prací a služeb a jejich předáním 
do 15 dnů ode dne termínu jejich ukončení specifikovaného v odst. 1. Dílo se pokládá za dol‹ončené, 
nevykazuje-li vady a nedodělky. 
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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 nedodrží při jeho provádění 
dohodnutý postup, bude cena snížena O hodnotu prací, které nebyly řádně provedeny. 

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce trvání jednoho roku. Zhotovitel je povinen při 

reklamaci, nejpozději do 10 pracovních dnů, vyslat k objednateli odpovědného pracovníka, který 
reklamaci projedná a sjedná Sobjednatelem písemně způsob atermín nápravy. V případě, že se 
Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou otom, že plnění je vadné nebo ozpůsobu nápravy 
reklamované vady nebo nedoděll‹u, pozadá 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 Součástí díla, které mají charakter autorského díla dle autorského Zákona, 
v neomezeném rozsahu včetně oprávnění dále zpracovat příslušné cásti díla a pořizovat rozmnoženiny 
jejich hmotného zachycení nad rozsah sjednaný v této Smlouvě. 

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

Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní, címž se rozumí, že Zhotovitel nesmí 
poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy třetí 
osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této Smlou\/y 
způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli. 

Objednatel je oprávněn práva tvořící Soucast 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 rídit 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 průběžně informovat objednatele o všech změnách, které by mohly v průběhu 
prací 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 řízení apod. 
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Původcem odpadů vznikajících 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. 

Soupis Zvláště chráněných druhů a druhů zČervených seznamů ohrožených druhů České republiky 
bude uveden v tabulce poskytnuté objednatelem. 

Získaná nálezová data O zvláště chráněných druzích a druzích z Červených seznamů ohrožených druhů 
České republiky budou průběžně zaznamenávána vaplikaci Nálezové databáze ochrany přírody 
dostupné na internetových stránkách Portálu informačního systému ochrany přírody 
(httpzzzportal.nature.cz). 

VI. 

Platební podmínky 
Objednatel se zavazuje hradit zhotoviteli cenu díla na základě faktury - daňového dokladu (dále jen 
,,faktura“) vystavené zhotovitelem a zaslané nebo předané objednateli v termínu do 15 dnů Ode dne 
předání a převzetí díla. 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 
náležitosti dle § 29 Zákona č. 235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená 
nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. 

VII. 

Sankce, odstoupení od Smlouvy 
Nesplní-li zhotovitel řádně Svůj závazek dokončit a předat dílo ve Sjednaném rozsahu a čase plnění, 
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% Z ceny dila za každý započatý den prodlení. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé objednateli vpříčin 
souvislosti, k níž se smluvní pokuta podle této smlouvy váže.

3 fDx 

Nesplní-li Zhotovitel v dohodnutém termínu svůj závazel‹ odstranit vady nebo nedodělky, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z ceny díla za každý započatý den až do jejich úplného 
odstranění. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé objednateli 
v příčinné souvislosti, k niž se smluvní pokuta podle této smlouvy váže. 

Nedodrží-li zhotovitel podstatné náležitosti smlouvy, nebo pokud při plnění díla nebo vsouvìslosti 
S nim poruší obecné závazné právní předpisy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a 

požadovat na zhotoviteli náhradu vzniklé škody. Smluvní Strany se dohodly, že Za podstatné porušení 
smlouvy se považuje Zejména nedodržení dohodnutého předmětu plněnívčetně technických postupů 
nebo nedodržení doby plnění. 

Je-li zřejmé již v průběhu plnění díla, že Zhotovitel nedodrzí podstatné náležitosti smlouvy, je 

objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli vedle náhrady škody i Smluvní pokutu ve výši 5 % Z ceny dila. 
Dojde-li na Straně objednatele k prodlenís 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 prodlení Zaplatit. 
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Jestliže objednatel ve lhůtě stanovené Zhotovitelem neposkytne potřebnou součinnost, je Zhotovitel 
oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže na takový následek objednatele upozornil. 

VIII. 

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 poverený úředník Krajského úřadu Jihomoravského kraje. 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 
znění pozdejsích předpisů a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvním 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 vyhotoveníje určeno pro zhotovitele. 

Tuto Smlouvu je možno měnit pouze písemnými číslovanými dodatky potvrzenými oběma smluvními 
stranami. 

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu beze zbytku porozuměly a že její obsah 
vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůlí. To stvrzují níže svými podpisy. 

X' 
VBrnědne ~ ' 

kfąl 
m. 3 
"° 

za objednatele zhotovitel
/ 

lng. Mojmír Pehal Mgr. Zdeněk Mafát 
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