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Smlouva O dílo 
na zpracování studie ,,Hevlín - mokřad na Černé Strouze" 

kterou, podle ustanovení § 2586 O nás/. Zákona Č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský ZákOnı'k”), uzavírají:

L 
Název: 
Zastoupenýz 

Jihomoravský kraj 
Ing. Mojmírem Pehalem, vedoucím Odboru životního prostředí 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje 

Sídlo: Brno, Žerotínovo nám. 449/3, PSČ 601 82 
: 70888337 
1 CZ70888337 

IČO 
DIČ 
Kontaktníosobaz 
Telefon: 
E-mail: 

(dále jen „Objednate/")

a 

Z. 

Název/Obchodní firma/jméno: 
Zastoupenýz 
Sídlo: 

ČVUT V Praze, Fakulta Stavební 
Ing. Petr Matějka, Ph.D., tajemník 
Thákurova 7, Praha 6 

ıčoz 88407700 
DIČ: CZ58407700 
Kontaktní osoba: 
Telefon: 
Eflmail: 
Veřejná vysoká škola zřízená Zákonem Č. 111/1998 Sb. O VŠ 

(dále jen „zhotovite/”) 

(objednatel a Zhotovitel Společně dále téžjen „Smluvnı'$trany”) 

Vedoucí realizačního týmu zhotovitele: 

Jméno, příjmení, titul:  
Telefon:  
E-mail: 
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l. Úvodní ustanovení 
Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku výběrového řízení veřejné 
zal<áZky ,,Hevlín- mokřad na Černé strouze“ (dálejen „veřejná ZakáZko“), která byla objednatelem 
zadávána v souladu sjeho interními předpisy upravujícími zadáváníveřejných zal‹ázek a v souladu 
s ust. § 6 v návaznosti na ust. § 31 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadáváníveřejných zal‹ázel‹, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Při výkladu této smlouvy jsou Smluvní strany povinny 
přihlížet k zadávacím podmínkám veřejné zal‹ázky a k dalším úkonům smluvních stran učiněným v 
průběhu výběrového řízení jako k relevantnímu jednání smluvních stran O obsahu této smlouvy 
před jejím uzavřením. Ustanovení platných a účinných právních předpisů O výkladu právních 
jednánítím nejsou nijak dotčena. 

Účelem této smlouvyje uspokojení potřeby objednatele spočívající v Získání odborné studie, která 
bude představovat kvalifikovaný podklad pro řešení dopadů vzniku mokřadu v důsledku činnosti 
bobra evropského v úseku Černé strouhy v k. ú. Hevlín. 

Zhotovitel potvrzuje, že se detailně Seznámil se zadávací dokumentacíveřejné zal<ázl‹y, s rozsahem 
a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky plnění a že 
disponuje takovou kapacitou a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro poskytnutí plnění 
za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím prOl<áZanou 
kvalifikaci pro plnění veřejné zakázl<y. 

Il. Předmět smlouvy 

Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
dílo, jehož výsledl<em je zpracování Studie „Hevlín - mokřad na Černé strouze“ (dále jen „dí/0"). 
Dílo bude zpracováno dle zadání uvedeného v příloze Č. 1 této smlouvy a v souladu s Metodikou 
zpracování Studie, kterou zhotovitel předložil v rámci své nabidky ve výběrovém řízení na veřejnou 
zakázku a která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

Výstupem provedených prací bude dokumentace, která bude obsahovat: 
a) mapu Plocha zatopeného území minimální; 
b) mapu Plocha zatopeného území maximální; 
C) mapu Plocha zatopeného a zamokřeného území minimální; 
d) mapu Plocha zatopeného a zamokřeného území maximální; 
e) průvodní zprávu. 

Vsechny casti dokumentace budou předány objednateli dvakrát v listinné formě a rovnez ve formě 
digitální. Závazná specifikace pro digitální formu zpracování díla je uvedena v příloze Č. 3 této 
smlouvy a je dána následujícími požadavky: 
a) geografická data ve vel‹torizované podobě se předávají ve formátu shapefile (*.shp, *.shx, 

*.dbf)“, dále budou data předána také ve formátu *.dgn; 
b) textové a tabulkové přílohy budou předány ve formátech *.doc›<, resp. *.›<lSx (*.dbf); 
c) všechny tištěné výstupy budou předány rovněž ve formátu *.pdf. 

Objednatel Se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu sjednanou v této smlouvě. 

lll. Místo a doba plnění 

Místem předání díla je sídlo objednatele. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle následujícího harmonogramu: 
0 Zhotovitel se zavazuje poskytnout dokončené dílo ke kontrole objednateli nejpozději do 

15.11.2021. 
Zhotovıte se zavazuje odstranit pripadne objednatelem Zjıstené vady a nedoděll<y a předat
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objednateli dol<ončené dílo prosté vad a nedodělků nejpozději do 14 dnů od dne, kdy mu byl 
objednatelem předán protokol zjištěných vad a nedodělků, nebo ode dne, kdy mu bylo 
doručeno vyjádření objednatele, že nemá k dílu připomínky, nebo ode dne marného uplynutí 
lhůty pro vyjádření objednatele dle čl. Vi. odst. 1 této smlouvy. 

IV. Cena díla a platební podmínky 

Cena díla dle této smlouvy se sjednává na castku: 
148.000 Kč (slovy: Sto čtyřicet osm tisíc korun českých) bez DPH, 179.080 Kč (Slovy: sto sedmdesát 
devět tisíc osmdesát korun českých) včetně DPH. 

K ceně díla bez DPH bude připočtena DPI-I V procentní sazbě odpovídající Zákonné úpravě účinné 
k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že jím účtovaná DPH je 
stanovena v souladu S platnými a účínnými právními předpisy. 

Cena díla bez DPHje stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná a lzeji změnit pouze na základě 
dohody smluvních stran V podobě písemného dodatku l< této smlouvě. Cena díla zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele Související S provedením díla, a to zejména: 
- náklady na zpracování veškerých průzl<umů, posudků, měření a jiných odborných činností, 

které jsou nezbytné k řádnému provedení díla a které mohou být prováděny pouze 
autorizovanými či certifikovanými osobami a jinými Subjel<ty ve smyslu zvláštních právních 
předpisů vztahujících se na provádění díla dle této smlouvy; 

- náklady na Zajištění součinnosti ze strany dotčených správních orgánů a jiných subjektů, bude- 
li to nezbytné pro provádění díla dle této smlouvy; 

- cestovní náklady a náhrada Zmeškaného času na cestě; 
- telekomunikační a poštovní náklady; 
- náklady na pořízení kopií; 
- jiné náklady nezbytné pro řádné provedení díla. 

Cenu díla je zhotovitel oprávněn fal‹turovat po řádném předání dol‹ončeného díla objednateli, tj. 
po podpisu al‹ceptačního protokolu O převzetí díla bez vad a nedodělků oběma smluvními 
stranami. 

Všechny platby budou prováděny bezhotovostně v korunách českých. Zálohové platby objednatel 
neposkytuje. 

Fakturu zhotovitel doručí objednateli V elektronické podobě do datové schránky (ID: x2pbqzq) 
nebo e-mailem na adresu poSta@kr-jihomOravsky.cZ. 

Lhůta Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli výše uvedeným způsobem. 
Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu stanovené v zákoně č. 
235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohu faktury bude tvořit 
akceptační protokol O převzetí díla bez vad a nedoděll<ů podepsaný oprávněnou osobou 
objednatele. 

Peněžítý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána 
Z bankovního účtu objednatele. 

V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, není objednatel povinen 
takovou fakturu hradit. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti 
vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. 

Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Zhotovitel provede 
opravu vystavením nové faktury. Opravená nebo přepracovana faktura bude opatřena novou 
lhůtou splatností v délce 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. V případě vrácení faktury 
v souladu S oprávněním objednatele podle tohoto odstavce není objednatel v prodlení.
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Zhotovitel prohlašuje, že: 
- nemá V úmyslu nezaplatit DPH u zdanitelného plnění podle této Smlouvy, 
‹ mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže DPH 
zaplatit a ani se l<e dni podpisu této smlouvy V takovém postavení nenachází, 

- nezkrátí DPH nebo neVylál‹á daňovou výhodu. 

V. Provádění díla 

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo V souladu se všemi závaznými právními předpisy a podmínkami 
této smlouvy. 

Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytně nutnou součinnost k provedení díla, a to 
zejména: 
- účastnit se prostřednictvím svých pověřených zástupců dohodnutých jednání a porad se 
zhotovitelem za účelem upřesnění požadavků a koordinace postupu prací při provádění díla, 

- předat zhotoviteli veškeré potřebné podklaoly pro provedení díla specifikované V příloze Č. 1 této 
smlouvy nebo dohodnuté v rámci jednání a porad se Zhotovitelem. 

Za účelem prováděnidíla je zhotovitel povinen opatřit si veškeré podklady vyjma těch dohodnutých 
s objednatelem, ježjsou nezbytné pro řádné provedení díla dle této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
podkladů a věcí převzatých od objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu 
objednatelem k plnění předmětu této smlouvy, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost Zjistit při 
vynaložení odborné péče. 

Zhotovitelje povinen bezodl‹ladně informovat objednatele o všech skutečnostech, jež by mohly mít 
negativní vliv na provádění díla dle této Smlouvy, a to Zejména ve vztahu k době plnění sjednané 
V této Smlouvě. Zjístí-li zhotovitel při provádění díla sl‹ryté překážky, které mu Znemožňují 
provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli 
a navrhnout mu odpovídající změnu díla. 
Zhotovitel se zavazuje konzultovat postup prací při provádění díla dle této Smlouvy sl‹ontaktní 
osobou objednatele uvedenou V záhlaví této smlouvy, a to nejméně třikrát za dobu realizace díla. 
Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci 
výběrového řízení na veřejnou zal<ázl‹u před uzavřením této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se 
na prováděnidíla dle této smlouvy bude podílet vedoucí realizačního týmu, který je uveden v 
úvodu této smlouvy, nedojde-li ke změně podle pravidel uvedených níže. Zhotovitel se zavazuje, 
že vedoucí realizačního týmu bude po celou dobu trvání závazků Z této smlouvy splňovat příslušné 
kvalifikační předpoklady. Smluvní strany se tak dohodly na minimálních požadavcích 
na kvalifikaci vedoucího realizačního týmu. Změna vedoucího realizačního týmu je možná pouze za 
současného splnění následujících podmínek: 
- Zhotovitel objednateli předloží písemnou žádost O provedení změny vedoucího realizačního 
týmu; s touto žádostí zhotovitel předloží rovněž doklady prokazující, že osoba, která se má stát 
novým vedoucím realizačního týmu, splňuje kvalifikační předpoklady požadované 
objednatelem na vedoucího realizačního týmu; 

- objednatel si vyhrazuje právo schválit každého takového nového vedoucího realizačního 
týmu, bez předchozího souhlasu objednatele není změna vedoucího realizačního týmu možná, 
objednatel však není oprávněn souhlas bez objektivních důvodů odmítnout; objednatel se k 
písemné žádosti vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení; nevyjádří-li 
se objednatel V této lhůtě, má se za to, že se změnou V osobě souhlasí. 

Smluvní strany se zavazují postupovat obdobně tez při změně poddodavatele, kterým zhotovitel 
prol‹azoval splnění kvalifikace V rámci výběrového řízení na veřejnou zal<ázku před uzavřením této 
smlouvy.
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Smluvní strany se dohodly, že pro provedení změny vedoucího realizačního týmu v souladu s tímto 
odstavcem nevyžadují uzavření dodatl<u k této smlouvě. 

VI. Předání díla 

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednatelì před předáním dokončené dílo l<e kontrole, a to ve 
lhůtě uvedené V čl. lll. této smlouvy. Objednatel se zavazuje sdělit zhotoviteli své připomínky k dílu 
ve formě protokolu zjištěných vad a nedodělků nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne poskytnutí 
kompletního díla zhotovitelem; nevyjádří-lise objednatel vtéto lhůtě, má se za to, že nemá 
připomínky. P0 odstranění vytknutých vad a nedoděll‹ů je zhotovitel povinen předat dílo 

objednateli, a to ve lhůtě sjednané V čl. lll. této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen vrámci předání díla předat objednateli příslušné výstupy a dokumentaci 
tvořící dílo, a to V podobě a počtu vyhotovení, jak je Specifikováno V příloze č. 1 této smlouvy. 

Objednatel se zavazuje dílo převzít V případě, že bude předáno bez jakýchkoli vad a nedodělků 
V souladu s podmínkami této Smlouvy. Objednatel není povinen dílo převzít, vykazuje-li jakékoliv 
vady či nedodělky. 0 předání a převzetí díla zhotovitel Sepíše akceptační protokol, který bude 
obsahovat: 
a) označenídíla; 
b) označení objednatele a zhotovitele díla; 
c) označenítéto Smlouvy; 
d) seznam předávané dokumentace tvořící dílo; 
e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (či nepřejímá); 
f) datum a místo sepsání protokolu; 
g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

Akceptační protokol bude Vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom. 

Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože obsahuje vady nebo nedodělky, je povinen tyto vady a 

nedoděll<y v akceptačním protokolu specifikovat. Dílo bude provedeno až po odstranění všech vad 
- či nedodělků, tj. předáním a převzetím díla beZjal<ýchl<oli vad a nedodělků. 

VII. Záruční podmínky a vady díla, odpovědnost za škodu 

Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo V době jeho předání objednateli, a dále za ty vady, které 
se vyskytnou V záruční době uvedené V bodu 3 tohoto článku Smlouvy. Za vady díla, které se projeví 
po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení 
jeho povinností. 

Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, požadavkům, připomínkám 
nebo pol‹ynům uplatněným objednatelem v průběhu provádění díla zhotovitelem, příslušným 
právním předpisům nebo jiné dol‹umentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud nesplňuje 
účel této smlouvy. 

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jal<ost v délce Z let ode dne převzetí díla objednatelem. 

Objednatel účastí Svého zástupce či kontaktní osoby na jednáních a poradách se zhotovitelem 
V průběhu provádění dila ani převzetím dokončeného díla neodpovídá za věcnou správnost díla a 
za jeho soulad S platnými právními normami a vyjádřeními dotčených orgánů a organizací. 

Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 
poskytnutých mu objednatelem k provádění díla v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné 
péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně
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upozornil a objednatel přesto na jejich použitítrval. Dále Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené 
dodržením nevhodných pokynů, požadavl‹ů a připomínek daných mu objednatelem k plnění této 
smlouvy v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto 
pokynů, požadavků a připomínek Zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil 
a objednatel přesto na jejich použití trval. 

Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy 
vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (Za písemné oznámení se považuje i Oznámení e- 
mailem), obsahujícího specifil<aci zjištěné vady nebo popis, jak se vada projevuje. 
Objednatel má právo uplatnit veškeré zákonné reklamační nároky. Volba reklamačního nároku je 
věcí objednatele. 

Zhotovitel započne S odstraněním vady nejpozději do 3 dnů ode dne doručení oznámení O vadě, 
pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je povinen vadu odstranit 
nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení O vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou 
písemnějinak. 

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně na základě příslušného předávacího 
protokolu. V předávacím protokolu o odstranění vady objednatel, resp. jím pověřená osoba, 
potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za Odstraněnou. Pro 
provedenou opravu platí záruka za jakost ve Stejne délce dle odstavce 3. tohoto článku Smlouvy. 
Neodstraní~li zhotovitel rel‹lamované vady ve Sjednane ci dohodnuté lhůtě, je Objednátel oprávněn 
odstranit vadu sám nebo pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode 
dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na 
odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo 
objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení sjednané smluvní pokuty a náhradu prípadné 
škody. 

Uplatněnim nároku zodpovědnosti za vady plnění není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody. 

Zhotovitel plně odpovídá za ztrátu nebo zničení podkladů, které mu byly poskytnuty objednatelem 
pro účely provádění díla. Objednátel může požadovat na zhotoviteli poskytnutí kopie jeho 
originálních podkladů V případě, že ke ztrátě či zničení dojde a je-li to technicky možné. 

VIII. Smluvnísankce 
Bude-li Objednátel v prodlení S úhradou faktury,je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli zákonný 
úrok Z prodlení a objednatel se zavazuje takto účtovaný úrok Z prodlení zaplatit. 
Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným provedením a předáním díla, je Objednátel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 0,1 % Z ceny díla bez DPH za každý započatý den 
prodlení a zhotovitel se zavazuje tuto Smluvní pokutu Zaplatit. 
Nesplní-li zhotovitel v dohodnutém termínu svůj závazek odstranit vady díla vytknuté zhotoviteli 
objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
100 Kč za každý započatý den prodlení a za každou vadu až do úplného odstraněnívad, a zhotovitel 
se zavazuje takto požadovanou Smluvní pokutu objednateli zaplatit. 
Smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou Zaplatí povinná Strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat Samostatně, a to včástce 
přesahující smluvní pokutu. 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení podle tohoto článkujsou splatné do 15 dnů ode dne, kdy povinná
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Strana obdrží od strany oprávněné písemnou výzvu l< zaplacení smluvní pokuty nebo úroku Z 

prodlení, která bude obsahovat jejich vyčíslení. Objednatel je oprávněn smluvní pokuty Započíst 
s jakoukoli pohledávkou zhotovitele vůči objednateli podle této smlouvy. 

IX. Právo užití díla 

Ochrana autorských práv se rídí zákonem Č. 121/2000 Sb., O právu autorském, O právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zál<onů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon”) a veškerými mezinárodními dohodami O ochraně 
práv l< duševnímu vlastnictví, které jsou součástí česl‹ého právního řádu. 

Zhotovitel prohlašuje, žeje na zál<ladě svého autorstvíči na základě právního vztahu S autorem díla 
oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům 
tvůrčí činností zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení, autorské dílo užít ke 
všem způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v 
souladu S podmínkami této smlouvy. 

Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat výsledl‹y tvůrcí činnosti 
zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení (dále jen ,,|icence") za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. Právem užívat výsledl‹y tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy 
včetně jejich hmotného zachycení se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledl<ů 
tvůrčí činnosti zhotovitele dle této Smlouvy včetně jejich hmotného zachycení všemi známými 
způsoby v neomezeném rozsahu ve smyslu příslušných ustanovení občanSl<ého zál‹oníku a 
autorského zál‹ona, zejména jejich další zpracování, úpravy, rozmnožování, zveřejnění, a to tak, aby 
byl naplněn účel této smlouvy. Objednatel je oprávněn dílo využít jako Součást zadávací 
dokumentace V případných dalších výběrových nebo zadávacích řízení souvisejících S předmětem 
díla, přičemž zhotovitel souhlasí s uveřejněním díla jako součásti zadávací dokumentace. 

Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní, címž se rozumí, že zhotovitel nesmí 
poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnuté objednateli dle této smlouvy 
třetí osobě a je povinen se Zdržet výkonu práva užívat výsledky svě tvůrčí činnosti dle této smlouvy 
včetně jejich hmotného zachycení způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli. Licence dle 
'této smlouvy se poskytuje celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv zhotovitele 
k autorskému dílu dle této smlouvy. 

Objednatel je oprávněn práva tvořící soucast licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to 
ve stejném či menším rozsahu, vjal‹ém je Objednatel oprávněn užívat práv Z licence sám, k čemuž 
se zhotovitel zavazuje udělit objednateli svůj Souhlas. 

Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla. 

X. Zánik smlouvy 

Tuto smlouvu lze ukončit bud' dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od 
smlouvy některou ze smluvních stranzdůvodů předpokládaných touto smlouvou nebo ze 
zákonných důvodů. 

Dohoda O ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinakje neplatná. 

Objednatelizhotovitel mají právo od smlouvy odstoupitv případech specifikovaných touto 
smlouvou a dálev případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud je 
konkrétní porušení povinnosti príslušnou Smluvní stranou jako podstatné sjednáno v této smlouvě 
nebo stanoveno Zákonem. 

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele, pokud není
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V této smlouvě uvedeno jinak, považují zejména tyto situace: 
a) provádění díla Zhotovitelem V rozporu s Metodil<ou zpracování Studie, která tvoří přílohu č. 2 

této smlouvy, bez schválení tohoto postupu objednatelem; 
b) neomluvená neúčast zhotovitele na dvou konzultacích S kontal<tní osobou objednatele dle čl. V. 

odst. 6., 
c) prodlení zhotovitele s poskytnutím dokončeného díla 1<e kontrole objednateli nebo S předáním 

díla objednateli dle čl. Ill. této smlouvy delší než 30 dnů; 
d) prodlení zhotovitele S plněním jeho závazku dle této smlouvy řádně a včas odstranit řádně 

objednatelem uplatněné vady delší než 30 dnů Ode dne jejich uplatnění objednatelem u 
zhotovitele; 

e) porušení povinnosti zhotovitele Zdržet se výkonu práva užívat výsledky Své tvůrčí činnosti dle 
této smlouvy a hmotného zachycenívýsledků své činnosti způsobem, ke kterému poskytl licenci 
objednateli nebo poskytnutí licence obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá 
objednateli dle této smlouvy třetí osobě; 

f) změna vedoucího realizačního týmu nebo poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku, i přes vyjádřený nesouhlas objednatele. 

Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že 
smlouva neměla být uzavřena, neboť zhotovitel jakožto vybraný dodavatel před Zadáním veřejné 
zal‹ázl<y předložil údaje, dokumenty, vzorl<y nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly 
nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele. 
Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že bylo zahájeno insolvenční řízení ve 
věci zhotovitele jako dlužníka a insolvenční návrh nebyl v zákonné lhůtě soudem odmítnut pro 
zjevnou bezdůvodnost. 

Rozhodne-li se některá Ze smluvních stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení 
písemně oznámit druhé smluvní straně S uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. 
V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy Odstupuje, včetně popisu 
skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. Není-li v oznámení O odstoupení uvedeno jinak, 
účinky odstoupení od Smlouvy nastávajíokamžikem doručení písemného Oznámení O odstoupení 
druhé Smluvní straně. 

V případě odstoupení některé ze smluvních stran od této smlouvy zůstávají v platnosti v této 
smlouvě obsažená ujednání O smluvních pokutách, úrocíchzprodlenía náhradě škody, jakož 
lustanovení týkající se těch práv a povinností, Z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 
odStoupeni(např. povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinnosti 
odstoupení). 

XI. Závěrečná ujednání 
Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Práva 
a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí Zejména příslušnými ustanoveními 
občanského Zákoníku. 

Smluvní strany se dohodly na tom, že nebudou-li sporné otázl‹y vyplývající ze Smlouvy odstraněny 
dohodou smluvních stran, je k projednání sporů příslušný obecný místně a věcně příslušný 
soud objednatele. 

Smluvní Strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že 
Smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že se 
Seznámil S předmětem této smlouvy a že plněnímůže být dokončeno způsobem a v termínech 
stanovených touto smlouvou. 

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlavítéto smlouvyjsou v souladu S právním stavem
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platným a účinným v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se Zavazují, že změny údajů 
uvedených V záhlaví této smlouvy neprodleně písemně oznámí druhé smluvní straně. Smluvní 
strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
za smluvní stranyjednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se 
sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením pořadovým číslem příslušné změny 
smlouvy. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného 
dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se l< návrhu vyjádřit nejpozději do deseti 
pracovních dnů ode dne doručení návrhu dodatku ke smlouvě. 

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neucinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě Zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným 
a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení 
neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava_ obecně závazných právních 
předpisů České republiky. . 

`_ 
I 

' 
ˇ 

'l ' 

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž každý má platnost originálu. Objednatel 
obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

í

1 

Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího písemného 
souhlasu druhé smluvní strany. 

Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společensl<é odpovědnosti a zál‹ladní 
lidská práva. 

10. V případě plurality osob na straně zhotovitele se tyto osoby Zavazují, že budou vůči objednateli a 

třetím osobám Z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých V souvislosti S plněním předmětu této 
smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy, i po dobu trvání 
jiných závazků vyplývajících Z této smlouvy. 

11. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle 
zál<ona Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a O změně některých zákonů (zákon 
~o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

12. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., O 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejřıování těchto smluv a O registru smluv 
(zákon O registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv"). Smluvní 
strany se dohodly, že uveřejnění Smlouvy včetně uvedení metadat v registru smluv 
zajistíobjednatel, který Současně zajistí, aby informace O uveřejnění této smlouvy byly zaslány 
druhé smluvní straně. 

13. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že 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 l< 

informacím, ve znění pozdějších předpisů, zál<ona O registru smluv a ZZVZ). Zhotovitel dále výslovně 
prohlašuje, že žádná část této smlouvy neobsahuje jeho obchodní tajemství. 

14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami; v případě, že je 
smlouva podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té 
smluvní strany, která ji podepíše později. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv dle zákona O registru smluv. 

15. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této 
smlouvy a práva a povinnosti Z něj vzniklé se řídítouto smlouvou. 

16. Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právnímu jednání, a tuto smlouvu uzavírají
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svobodně a vážně, nikoliv V tísni Za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany shodně 
prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz 
toho Stvrzují svým podpisem tuto smlouvu oprávnění Zástupci obou smluvních stran. 

17. Nedílnou Součástí smlouvyjsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1: Zadání Studie 
Příloha č.2: Metodika Zpracování studie 
Příloha č. 3: Požadavky na digitální formu díla 

29. U7. 2021 
V Brně dne 

Jihomoravský kraj 
zastoupený 

Ing. Mojmírem Pehalem 
vedoucím Odboru životního prostředí 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje 

V .... ._ dne ...... 

ČESKÉ VYSOKÉ vPiiAzii` 
zl EBNI 

;Éí)l5m0va7 
S 

ČVUT V Praze, Fakulta Stavební 
zastoupený 

/ng. Petrem Matějkou, Ph.D. 
tajemníkem

A7



l 

Sml 

Zadání studie ,,HevIín - mokřad na Černé strouze" 

Studie je cílená na území navazující na tok Černé strouhy mezi 
obr. 1. Černá strouha má vdaném úseku charakter upravené 
vlastní vodní tok je Oproti Okolnímu terénu výrazně Zahlouben 
případně lesnicky. 

Od roku 2017 si V daném úseku Černé strouhy buduje hráze b 
podmáčení okolních pozemků. Protože tato aktivita má pozitiv 
vítaná i Z hlediska biodiverzity, jeví se účelným stanovit teore 
vypořádat vzniklé problémy Z pohledu vlastníků a uživatelů po 
případně rovněž ohrožení dotčených prvků infrastruktury. 
Cílem zadávané studie je určit hypotetický rozsah mokřadu vzn 
že první bobří hráz se bude nacházet v místě křížku na obr. 1. 
konzultací zhotovitele se zadavatelem a AOPK ČR. Od této 
předpokládaných bobřích hrází na toku ve vymezeném úseku. M 
s využitím digitálního modelu reliéfu, přímá méřenív terénu bu 
požadavků zakázky. Celkový rozsah mokřadu je nutno určit ve dv 
zařazeny jen pozemky zatopené, ve druhém bude jeho roz 
Zamokřené tak, že budou nepřístupné pro zemědělskou technik 
minimálnía maximální podle přesnosti dostupných podkladů. 
Zadavatel poskytne zpracovateli jako podklad pro zpracování studie: 
- Digitální model reliéfu 5G; 
- ZABAGED - polohopis k roku 2017. 
Výstupem studie budou čtyři mapy: 
- Plocha zatopeného území minimální; 
› Plocha zatopeného území maximální; 
- Plocha zatopeného a Zamokřeného území minimální; 
- Plocha zatopeného a Zamokřeného území maximální. 
Požadovaným výstupem bude dále písemná Zpráva obsahující 
spolehlivosti (možných chyb). 

ønva ag. č. J|vıKO72250/21/OŽP - Příloha č. 1 

body 1 a 2 vk. ú. Hevlín (Okres Znojmo), viz 
ho toku s lichoběžníkovým profilem koryta, 
ý. Jedná se o území využívané zemědělsky 

obr evropský. Zpüsobuje tím zatopení, příp 
ní důsledky na vodní režim v širší oblasti a je 
tický rozsah vzniklého mokřadu a následne 
zemků, vodohospodářského režimu na toku, 

iklého V okolí Černé strouhy za předpokladu, 
Její výška bude stanovena na počátku studie 
hodnoty se pak bude odvíjet výška dalších 
etodou řešení bude matematická modelace 

dou omezena na rozsah nezbytný pro Splnění 
ou scénářích. V prvním budou dojeho plochy 
Sah zvětšen rovněž O pozemky teoreticky 
u. Oba Scénáře budou zpracovány ve variante 

komentář ke vzniku díla a interpretaci jeho 
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Obr. 1. Mapa dotčeného úseku toku Černé strouhy (mezi body l a 2)



Studie „l-levlín ~- mokřad na Cerne' Strouze” ~ l\/Ietodika řešení --jako 
příloha |< podání nabídky 

Naprosto zásadní a výchozí otázkou pro vyřešení zadané úlohy je, jak vysoká bude nejníže položená 
hráz V kaskádě (bod Z Zadání). Od tohoto bodu se bude odvíjet celé další řešení, jeho přesnost a 

spolehlivost. 

Při tomto Výchozím stanovení se pokusíme pokrýt všechny možné nejnepříznivejsí alternativy - a 

budeme komunikovat spředními odborníky na problematiku chování bobra V kulturní krajině - 
zejména Z AOPK ČR. 

Předpokládáme, že výchozí hráz bude umístěna přibližně V místě první Stávající hráze nad mostkem u 
cihelny (bod 2 v Zadání) a bude Svou korunou dosahovat do úrovně břehových hran. Podle orientační 
Znalosti lokality víme, že na pravém břehu strouhy je nepravidelná zemní hrázka, vzniklá historicky 
pravděpodobně nevhodným ukládáním sedimentu, odstraněného Z koryta při jeho čištění. Koruna 
bobří hráze bude uvažována ve Výši koruny této pravobřežní hrázky (bobr vdané lokalitě nemá 
motivaci působit rozliv do pravého břehu a tato výšky způsobí pravděpodobně dostatečný rozliv na 
levou stanu, kde má bobr dostatek atraktivní potraVy)t Výšku této hrázky si během návštěv lokality, 
které v průběhu řešení proběhnou nejméně dvě, reálně ověříme pomocí podrobného geodetického 
měření. Stejně tak si měřením na několika profilech ověříme příčný profil koryta a jeho orientační 
hloubku. 

Hladina nad hrází bude považována za vodorovnou a nejblizsí výše položená hráz bude umístěna 
vprofilu, kde hloubka vody dosáhne 0,8 m (hloubka, která je odborníky považována za minimální 
vyžadovanou bobrem pro jeho pohodlnou existenci. Koryto bude předpokládáno vcelé délce 
lichoběžníkové, upravené, prismatické, se sklonem dna odpovídajícím sklonu terénu (zjistit skutečné 
dno přímo V místě nemá vzhledem k masivnímu zanesení sedimentem reálně Smysl). 

Tímto způsobem bude postupováno směrem proti toku až přibližně kbodu 1 zadání, kde bude 
předpokládána nejvýše položená hráz. Rozliv Vody způsobený jejím vzdutím po úroveň vyšší 

Z břehových hran koryta bude prvním výstupem. 

Jelikož existuje nejistota ohledně reálné nadmořské výšky i u nejpřesnějšich použitelných dat - 
Dl\/|R5G, která je pořizovatelem dat uváděna hodnotou až 18 cm V otevřeném a až 30 cm V Zarostlém 
terénu, bude provedeno jednak orientační zaměření kontrolních bodů Vzájmovém území pomocí 
geodetické přesné GPS, S udávanou výškovou přesností 3 cm a jednak budou zátopové čáry stanoveny 
pro nejvyššía nejnižší předpokládanou úroveň terénu při zahrnutí udávané chyby, korigované pomocí 
lokálního ověření pomocí GPS. (Toto úsilí odpovídá možné Velké chybě ve vymezení zatopeného území 
V plochém terénu i při minimální chybě Ve výškopisuj. 

Voda muze způsobit neobdělávatelnost území nejen zatopením, ale i jeho podmáčením. Podle 
výsledků orientačního průzkumu půd bude stanovena nejnižší tolerovatelná hloubka vody pod 
terénem tak, aby pozemky byly ještě obdělávatelné běžnou mechanizací, Čáry zamokření pak budou 
stanoveny pro celé Zájmové území Stejně jako čáry zátopové S výškovým posunem o příslušnou 
hodnotu odpovídající půdním vlastnostem. Pro tento krok bude předpokládána hladina podzemnívody 
Spojené se vzdutým vodním tokem jakožto Vodorovná. 

Jelikož stále bude panovat nejistota ohledně lokalizace bobřích hrází a V extrémně nepříznivém případě 
může dojít krozlivu do dalšího území mimo to, které bude určeno výše popsanou analýzou, bude



V následujícím kroku zpracována úloha inverzním postupem -tedy v terénu bude vytipována „kritická 
hranice", kam zátopa/zamokření nesmí dosáhnout (komunikace, intravilán, ...) a tato linie bude 

porovnávána S výškou břehové hrany v celé délce toku a S morfologiiterénu. Tím bude prověřeno, že 

stanovená hranice V předchozím kroku je bud' bezpečná, neboje třeba ji v některých místech rozsırit. 

Pro zvýšení bezpečnosti pak bude výpočet Zopakován pro „běžně dosahované vyšší průtoky" v korytě 

Černé strouhy - dle předchozího vyjádření zástupců podniku Povodí Moravy pro návrh drénu stávající 
hráze u cihelny činí maximální průtoky v Černé strouze, souvisejícís provozem závlahového kanálu cca 

ZOO l/S. Toto nejsou průtoky povodňové, které jsou generovány plochou povodí za mimořádných 

srážek, ale pravidelně se opakující průtoky, při určitém režimu provozu závlahového kanálu Krhovice
- 

Hevlín, pro která je Černá Strouha odlehčením. Tento stav zvýšených průtoků bude do výpočtů zahrnut 

dalším Scénářem, kdy bude podle základních hydraulicI<ých vztahů stanovena přepadová výška na 

koruně typické bobří hráze při průtoku 200 I/s a O tuto výšku pak bude navýšena výpočtová úroveň 

vodní hladiny. 

K řešenívyužijeme nejpřesnejsí dostupné datové podklady: 

- Polohopis ZABAGED k roku Z017 - poskytne zadavatel 
- Výškopis DMR 5G - poskytne zadavatel 
- Půdní mapy BPEJ -volně dostupné na portálu SPÚ a VÚMOP 
- Vlastní podrobné doměření kritických lokalit (hrázka na pravém břehu Černé strouhy, 

„nepřekročitelná hranice rozlivu", kontrolní výškové body v ploše zájmového území pro 

ověření přesnosti digitálního podkladu 

Vlastní výpočet bude proveden pomocí nástrojů ArcGlS a IDRISI protínáním digitálního modelu terénu 

s vodorovnými rovinami, představující vodní hladinu ve zvolených výškových úrovních pro výše 

specifikované scénáře. 

Digitální model povrchu bude pro tento úcel zvektorového bodového mračna O zdrojové hustotě 

bodů, zpracován jednak vektorově (jako TIN síť) a jednak bude následně převeden do rastru 

(předběžně v rozlišení 2 x Z m -tato hodnota je předběžná a bude upravena podle kvality DMR v dané 
lokalitě). Ukáže-li se to jako potřebné/nezbytné, bude povrch filtrován tak, abychom se zbavili zjevně 

chybných singularit a artefaktů v terénu. 

Vprůběhu zpracování budou řešitelé komunikovat jednak sexperty na výskyt a chování bobra 

v zemědělské krajině - zejména z AOPK - a jednak přímo se zadavatelem, kterému nejméně dvakrát 
V průběhu řešení (kromě finální prezentace výstupu v rámci předání díla) budou prezentovat dílčí 

výsledky a směr dalšího řešení tak, aby zadavatel měl možnost ovlivnitjeho další směrování, 

Součástí předávaného díla -jeho textové části - bude následně i diskuze a interpretace dosažených 

výsledků S cílem vysvětlit případné nejistoty a přesnost dosažených výsledků a jejich Spolehlivost (která 

nikdy nemůže být absolutní). Smyslem této kapitoly bude zejména umožnit využití díla správným 
způsobem a předejít možným nedorozuměním.



Smıøuvfl ng. č. JıvıKO72Z5O/21/OŽP - Přiıøha č. 3 

Požadavky na digitální formu zpracování dila 

1. Výsledná digitální data budou zhotovitelem předána objednateli ve formátu ESRI shapefile. 

V případě vizualizace těchto dat pouzit projekty MXD (uložení S relativní cestou). 
2. V případě, že budou datové Sady pořízeny V CAD systému, předá zhotovitel objednateli data kromě 

formátu dle odst. 1 i ve formátu příslušného CAD systému. 
3. Zhotovitel se zavazuje vobojim provedení CAD i GIS dodržet metodické a technické pokyny, 

technická omezení a požadavky na čistotu dat dle odst. 4 až 8. 
4. Závazné metodické pokyny pro digitální zpracování: 

a) Každý objekt a jev v území se ve výkresové dokumentaci realizuje fyzicky pouze jednou a do 
různých tematických map Se připojuje pomocí referencí. Výjimka může nastat pouze v případě 
požadavku prezentace stejných objektů ve značně rozdílných měřítcích map, kdyjiž není možné 
použít ke generalizaci Symboliku. 

b) Objekty a jevy plošného charakteru, které mají stejný význam a nepřekrývají se, se Zpracují bud' 
jako uzavřené plochy, případně plochy se sdruženými otvory (např. vMicroStation Shape, 
complex shape, cell header) nebo jako topologicky čisté ohraničující linie (tj. bez mezer, 
nedotahů a přetahů). Pokud je to potřebné Z hlediska tiskových výstupů, nemusejí být všechny 
linie ohraničujícíjednu plochu ve stejné hladině výkresu. 

c) Objekty a jevy plošného charakteru, které mají stejný význam a překrývají Se, se Zpracují jako 
uzavřené plochy, případně plochy se sdruženými otvory (např. V MicroStation Shape, complex 
shape, cell header), a to i v případě, že se v grafické prezentaci díla použijí pouze jejich obrysové 
čáry. 

d) Llniové objekty znázorňované lomenou čarou se fyzicky rozdělují jen v bodech odpovida] ĚÍÓ 3“ 

změnám vlastností znázorněného objektu (např. kategorie komunikace, významné křížení, 

průřez potrubí ...) nebo jinak významných (např. křižovatky). 
. e) Vlastnosti, kterými se od sebe liší objekty stejného typu, se musí vyjádřit v symbolice příslušných 

elementů výkresu alespoň jedním atributem (hladinou, barvou, stylem, tloušťkou) - např. 

ochranná pásma technických sítí mohou být zakreslena vjedné hladině, ale rozlišení toho, 

l‹jakému druhu sítě se vztahují, je dáno barvou elementů. 
Í) Pokud se k zal‹resleným elementům vztahujíještě další atributová data v negrafickém prostředí 

(např. v databázové tabulce), musí tyto elementy v grafické složce dat obsahovat jednoznačný 
identifikátor v podobě textového řetězce, který je zahrnut i do atributových složek dat. 

g) ldentífikátory (textové řetězce) se umísťují do stejných hladin výkresu jako elementy, ke kterým 
přísluší, nebo do jiných hladin, jejichž dělení ale musí odpovídat dělení hladin, vnichž se 
nacházejí příslušné elementy. 

5. Závazné technické pokyny k datovému formátu: 
a) Zhotovitel odevzdává grafickou část zadání ve formátu ESRI shapefile programu. Vpřipadě 

vizualizace těchto dat použít projekty MXD (uložení s relativní cestou), které budou nositelem 
jednotlivých tiskových sestav, a jednotlivé tematické vrstvy budou relačně propojeny 
satributovou částí. Pokud budou data pořízena VCAD systému a následně převáděna do 
formátu ESRI shapefile, budou požadována i tato data, přičemž musí být dodrženy podmínky 
uvedené dále vtechnických omezeních a požadavcích na čistotu dat. Nedílnou soucasti této 
dokumentace jsou i soubory knihoven značek, uživatelských stylů čar, tabulek barev a těch fontů



písma, které nejsou standardní součástí určeného programu. Výkresy (projekty), jednotlivé 
vrstvy budou vjednotném Souřadném systému S-JTSK (nastavení souřadného systému ESRI 
produktů - Coordinate Systems\Projected Coordinate Systems\National Grids\S~JTSK Krovak 
EastNorth.prj), pokud nebude stanoveno jinak. Všechny tiskové výstupy budou odevzdány i jako 

tiskové soubory, tyto budou vtiskovém jazyce HPGL2 a řádně popsány a ošetřeny náhledem. 
Jako alternativní náhradou za tiskový soubor mohou být odevzdány soubory ve formátu PDF. 
Atributová (popisná) data neobsažená přímo ve výl‹resech, odevzdají se vdigitální podobě 
vtabulkové formě formátu Microsoft Access (MDB) nebo ve formátu dBASE IV (DBF). Každý 
záznam (řádek tabulky) musí obsahovat identifikátor odpovídající shodnému identifikátoru u 

příslušného objektu v grafické vrstvě (identifikátory budou předem dohodnuty např. kód obce, 
KODOB, CH 7). V souboru KATALOG.RTF, (HTML) budou uvedeny údaje k vrstvám, atributům. 
Tabulka datového modelu bude mít následný obsah: 
Výkres (projekt-mxd)-akronym, výkres-název, vrstva-akronym, vrstva-název, vrstva (layer)-číslo, 
topologie, identifikátor-akronym, identifil‹átor-název, atribut-al‹ronym, atribut-název, hodnota- 

atributu, význam hodnoty atributu, datový typ-délka (hodnoty datových prvků), styl čáry, 

tloušťka čáry, barva, annotext-font, zdroj dat. Základní struktura tabulky bude předána 
objednatelem (zadavatelem). 
Zpracované elektronické materiály budou respektovat Standardy ISVS (informační systémy 
veřejné správy), zejména v atributových tabulkách dle katalogu jednoduchých datových prvků 
v prostorové identifikaci, respektování správců číselníků, např. Český statistický úřad, 

Ministerstvo pro místní rozvoj (Územně identifikační registr). 
Textové přílohy se taktéž předají v digitální podobě ve formátu textovém DOC, DOCX Microsoft 
Word v kódování MS Windows (CP1250). Tabulkové části budou zpracovány v prostředí 
Microsoft Access (MDB) a Microsoft Excel (XLS, XLSX). Relační databázové tabulky budou ve 
tvaru Microsoft Access (MDB) nebo dBASE IV (DBF), SQL formáty. Exportované obrázky budou 
vjednom z formátů PDF, JPG, TIF. Prezentace budou zpracovány ve formátu Microsoft 

PowerPoint (PPT) a PDF. Prezentace a interaktivní tabulkové formuláře pro Internet budou 
zpracovány v kódování češtiny windows~125O a dodány v některém Z následujících datových 
typů: 
a. webový dokument: .htm, .html, .php 
b. textové: jakýkoliv z podporovaných formátů MS Office, Software 602 nebo prostý text (TXT) 
c. tabulky: jakýkoliv z podporovaných formátů MS Office 
d. databáze: MS Access (MDB), MySQL (SQL) - nikoliv Microsoft SQLl, typ dBase nebo FoxBase 
(DBF), textová databáze s pevným oddělovačem polí a podmínkou každého záznamu na 
samostatném řádku 
e. grafika: rastrové nebo vektorové samostatné soubory typu GIF, JPG, TlF, BMP, PDF 
f. prezentace: Microsoft Power Point (PPS) 
g. zvuk: zvul‹ová CD Stopa (WAV), MP3 
Názvy dokumentů (jednotlivých souborů) i datových souborů (složek, podsložek, jednotlivých 
souborů) určených k publikování musí obsahovat písmena bez české diakritiky (a - z) nebo číslice 
(O - 9) nebo znak podtržítko (_) nebo jejich kombinace a musí tvořit jednoslovný výraz (bez 
mezer). Délka názvu není omezena, doporučuje se co možná nejkratší. Názvy jednotlivých 
souborů musí obsahovat příponu odpovídající jejich typu. Tato pravidla platí i vpřípadě 
zakládání nových názvů polív databázových strukturách.



Pro publikaci datových souborů je podmínkou indexový soubor (obsah), ve kterém budou 
uvedeny odkazy (hyperlinky) na všechny dokumenty vrámci každého takového datového 
souboru. Je nutno dodržet relativní adresu linkovaných dokumentů vůči indexovému, nikoliv 
absolutní adresu např. na disku C:\l Totéž platí o samostatných přílohách jednotlivých 
dokumentů. Počet vnořených složel‹ u datových souborů není omezen, doporučuje se co 
nejméně úrovní. Případná změna pozice zobrazení (stejné nebo nové okno apod.) musíjiž být 
součástí odkazu. 

f) Ty části textové dokumentace, které obsahují podrobnější specifikaci hromadných atributů 
objektů (např. výklady funkčních typů), musí být rozdělitelné do samostatných textových (HTML) 
souborů (abyje bylo možné k objektům připojit pomocí hyperlinků). 

g) Struktura adresářů, uloženívýkresů (projel‹tů) bude dohodnuta při pracovních jednáních. 
h) Rastrová referenční data budou ve tvaru TIF, včetně referenčních souborů TFW. 
i) Datové formáty a obsah všech Souborůjsou součástíschvalovaných datových struktur. 

6 Technická omezení: 
a) Hranice ploch, a to zejména těch, u nichž se má provádět načítání hodnot textů (centroidů) 

v nich obsažených nebo načítání výměr Z grafiky, nemohou být tvořeny kruhovými oblouky (arc) 
ani žádnými typy křivek. 

b) Pokud mají být jako atributy ploch zpracovány texty (textové elementy) umístěné vtěchto 
plochách, musí být vždy V rámci jedné plochy sloučeny do jednoho textového řetězce - 

centroidu. Jednotlivé významově odlišné části řetězce se oddělují dohodnutým znal‹em (např. 
lomítkem nebo středníkem) a musí Zachovávatjednotné pořadív rámcijednoho druhu objektů. 

o) Značky a symboly se Zpracovávajíjako *.tif soubory s jedinečnými názvy V rámci celého díla. 
d) U šrafovaných ploch se zásadně zachovávají hranice ploch (třeba vjiné hladině nebo i výkrese) 

i když se nepoužijí při tiskových výstupech. 
e) Barva elementu je dána číslem barvy vpaletě barev, nikoliv barevným odstínem. Pro stejný 

barevný odstín lze použít i několik čísel barev v paletě a tak objekty od sebe odlišit. 
_Í) Tabulky barev je nutné ověřit pro výstupy vbarevné hloubce 8 bitů pro monitor i pro 

objednatelem (zadavatelem) používané tiskárny. 
g) Hlavní výkresový soubor, do kterého je sestavena tématická mapa (otvíraný pro tisk), nesmí 

obsahovat žádná data a musí mít připojeny všechny potřebné referenční výkresy. 
h) Referenční výkresy nesmí mít jal‹o své reference připojeny rastrové soubory. 
i) Pokud jsou referenční výkresy připojeny S plnou cestou (Full path), je nutné udat umístění 

souborů (C:\s|ožka1\...). 
j) Všechny výkresy V rámci jednoho výstupu-tisku mohou mít pouze jednu Tabulku barev. Není 

možné používat techniku různých Tabulek barev pro každý referenční výkres. 
Požadavky na čistotu dat »jen pro Microstation: 
a) Všechny výkresy *.dgn musí být zkontrolovány pomocí utility EDG.EXE (MicroStatíon) a nesmí 

obsahovat žádné vadné prvky ani smazané prvky, Soubor *.dgn je nutno komprimovat. 
b) Obecně je třeba kreslit zásadně s využitím Nájezdu (Uchopení, Snap) režimu Koncový 

(Endpoint), výjimkou jsou v podstatě jen texty na liniích, kde se použije Nejbližší (Nearest). 
c) Plochy stejného významového druhu (např. funkční plochy území), které mají funkčně 

rozčleňovat část území, se nesmějí vzájemně žádnou částí překrývat. 
d) Plochy, u nichž se má provádět načítání hodnot textů (centroidů) v nich obsažených nebo 

načítání výměr z grafiky, se nesmějí nikde překrývat a elementy tvořícíjejich hranice se musí 
krýt v koncových bodech (nesmějí být nikde nedotahy a přesahy). Nejvhodnějšíje konstruovat



tyto plochy automatizovaně 2 topo|ogicl<y Začištěné kresby hranic pomocí některého 
specializovaného nástroje. 

e) Plochy a liniové řetězce je nutno konstruovat (l‹omple×ovat) metodou automaticky, přičemžje 
nutné Zásadně používat nulovou délku maximální mezery (max gap) a nepoužívat automatické 
uzavírání ploch. 

Í) Centroidy ploch (např. identifikační čísla, Značky funkcí...) musí být kompletní, vžádných 
plochách daného druhu nesmějí chybět nebo být naopak duplicitní. 

g) Texty - centroidy ploch musí být umísťovány vkládacím bodem StředStřed (Center Center) vždy 
do příslušné plochy. 

h) Texty - atributy liniových objektů musí být umísťovány vkládacím bodem LevýDolní (Left 
B vd v, „,c,.., ,„. ..„„ ottom) vz y prımo na prıslusny lınıovy element (uchopovacı rezım Nejblızsí). 

8. Každá tematické vrstva bude opatřena metainformačním popisem. Popis bude odevzdán jak 
v tiskové, tak v digitální podobě.


