
Stránka 1 z 8

SMLOUVA
o zpracování posudku k záměru

„LIPEC, úprava farmy pro chov prasat"
č. evid. S-4703/OŽP/2021

uzavřená
podle § 2586 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

1. Objednatel: Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Smluvně oprávněn jednat: Ing. Simona Jandurová, vedoucí
odboru, pověřena zastupováním,
Odbor životního prostředí
zemědělství

a

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

PPF banka, a.s., pobočka Praha 5
4440009090/6000

IČ: 708 91 095

Kontaktní osoba objednatele: Ing. Simona Jandurová, vedoucí
odboru, pověřena zastupováním, Odbor
životního prostředí a zemědělství

(dále jen „objednatel")

V technických věcech oprávněn jednat: Bc. Hana Křížová

2. Zpracovatel posudku:
Smluvně oprávněn jednat:
(dále jen „zpracovatel")

ing. Nešpor Miroslav
ing. Nešpor Miroslav

Osoba oprávněná podle § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon")
Č. j. osvědčení nebo rozhodnutí o udělení autorizace MŽP č. j.:
402/83/OPV/93
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:

DIC:
Je plátce DPH

Místo podnikání:
Korespondenční adresa:
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Článek 1 

Předmět smlouvy
1.1. Předmětem této smlouvy je zpracování posudku k záměru „LIPEC, úprava farmy 

pro chov prasat" podle § 9 odst. 1) zákona včetně dodržení i jeho dalších 
ustanovení, a to na základě dokumentace a vyjádření k ní podaných, se 
zohledněním závěrů z veřejného projednání podle § 17 zákona, bylo-li konáno, 
podle přílohy č. 5 k zákonu, a podle § 6 vyhlášky Ministerstva životního prostředí 
č. 453/2017 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek 
souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí (dále jen „vyhláška"). Dále 
je předmětem smlouvy účast zpracovatele na veřejném projednání dle § 17 
zákona a závazek objednatele uhradit za zpracování posudku ve výše uvedeném 
rozsahu cenu podle čl. 3 způsobem podle čl. 4 této smlouvy. Součástí plnění 
předmětu smlouvy je rovněž i projednání připomínek se subjekty (mimo fyzických 
osob), které vznesly k dokumentaci.

Článek 2
Doba plnění a způsob předání

2.1. Zpracovatel se zavazuje zpracovat a předat posudek ve lhůtě 60 dnů od dne, 
kdy mu byla dokumentace včetně vyjádření doručena nebo předána a obstará 
vše, co je ke zpracování posudku potřeba.

2.2. Doba pro zpracování posudku uvedená v bodu 2.1. může být v odůvodněných, 
zejména složitých, případech objednatelem na žádost zpracovatele prodloužena 
v souladu s § 9 odst. 3) zákona nejdéle o 20 dní. Zpracovatel je povinen 
o prodloužení lhůty objednatele písemně požádat nejméně 15 dnů před jejím 
uplynutím spolu s uvedením důvodu této žádosti.

2.3. Posudek bude doručen nebo předán objednateli v písemné podobě v 1 
vyhotoveních a dále v elektronické podobě.

2.4. Pokud posudek nebude splňovat náležitosti podle zákona, objednatel jej vrátí 
do 10 pracovních dnů ode dne obdržení zpracovateli k doplnění 
nebo přepracování, a zároveň stanoví zpracovateli lhůtu pro předložení 
dopracovaného nebo doplněného posudku.

Článek 3
Odměna za plnění, úhrada nákladů

3.1. Cena za provedení předmětu smlouvy se stanoví podle § 2620 
občanského zákoníku ve výši 58.000,- Kč bez DPH (slovy padesát osm 
tisíc), u plátců DPH bude připočteno v zákonné výši, a to dle přiloženého 
rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel, ani zpracovatel 
nemůže žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné 
náklady, než bylo předpokládáno.

3.2. V případě, že odpadl důvod posuzování dle § 23 odst. 2 zákona, náleží 
zpracovateli částka za prokazatelně vynaložené úsilí a náklady na předmětu 
plnění smlouvy.
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Článek 4
Platební podmínky a fakturace

4.1. Faktura na úhradu ceny za provedení předmětu smlouvy podle čl. 3 této 
smlouvy bude vystavena zpracovatelem nejdříve po uplynutí lhůty pro vrácení 
posudku dle § 9 odst. 7) zákona.

4.2. Faktura bude mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, název, 
identifikační číslo a sídlo nebo místo podnikání zpracovatele, DPH (je-li 
zpracovatel plátce DPH), bankovní spojení, označení předmětu smlouvy - 
název záměru a vyfakturovanou částku. Jako fakturační adresa bude uveden 
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Přílohou faktury bude 
přehled odpracovaných hodin a vyúčtování vynaložených nákladů.

4.3. Faktura vystavená zpracovatelem je splatná do 30 dnů po jejím obdržení 
objednatelem.

4.4. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat 
nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.

Článek 5
Úrok z prodlení, smluvní pokuta

5.1. Při nedodržení termínu splatnosti podle bodu 4.3., nejedná - li se o případ 
dle 4.4., má zpracovatel právo účtovat objednateli úrok z prodlení v zákonné 
výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. z dlužné částky.

Nebude-li posudek předložen ve lhůtě stanovené v bodu 2.1. počítané ode 
dne doručení nebo převzetí dokumentace, nebo prodloužené na základě včas 
podané žádosti podle bodu 2.2. popř. ve lhůtě určené podle bodu 2.4., vyzve 
objednatel zpracovatele k jeho doložení v dodatečné lhůtě 15 dní. Pokud 
nebude posudek předložen ani po uplynutí dodatečné lhůty, sníží objednatel 
odměnu o finanční sankce ve výši 0,5 % z konečné částky podle čl. 3.1. za 
každý započatý den prodlení, počínaje dnem následujícím po dni, kdy 
dodatečně stanovaná lhůta marně uplynula. Celková výše finanční sankce 
bude zpracovateli z částky za provedení předmětu smlouvy odečtena a 
nebude mu objednatelem vyplacena.

5.2.

Článek 6 

Ostatní ujednání
6.1. Dojde-li v průběhu zpracování posudku ze strany objednatele k nutnosti 

doplnit předmět smlouvy - zadání, upozorní objednatel na tuto skutečnost 
písemně zpracovatele a po dohodě uzavřou smluvní strany dodatek k této 
smlouvě.

6.2. Doplnění nebo přepracování dle bodu 2.4. provede zpracovatel na svůj náklad.
6.3. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou. Objednatel může ukončit 

smlouvu i výpovědí z důvodu porušení povinností zpracovatele určených touto 
smlouvou. Výpovědní doba je v tomto případě 15 dnů ode dne doručení 
výpovědi.

6.4. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zpracovatelem v rozsahu nutném 
k plnění předmětu smlouvy a poskytnout zpracovateli podklady podle § 9
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odst. 2) zákona potřebné k plnění předmětu smlouvy. Zpracovatel takto
získané podklady použije pouze pro plnění předmětu smlouvy a neposkytne je
třetí straně.

6.5. Objednatel poskytne zpracovateli podklady potřebné k plnění předmětu
smlouvy v termínech vyplývajících ze zákona. Podklady potřebné k plnění
podle bodu 2.1. poskytne objednatel zpracovateli neprodleně.

Článek 7

Závěrečná ustanovení

7.1. Veškeré změny této smlouvy budou uskutečňovány formou písemných
číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.

7.2. Zpracovatel souhlasí se zveřejněním své identifikace pro informační systém
EIA, vedeném na Ministerstvu životního prostředí.

7.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží
objednatel a jeden převezme zpracovatel.

7.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

1. Živnostenský list zpracovatele

2. Úřední rozhodnutí o udělení autorizace podle zákona
č. 100/2001 Sb. (§ 19)

3. Rozpočet

7.5 Zpracovatel souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv zřizovaném
dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a na úřední des-
ce objednatele.

7.6. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je jim jasný a srozumitelný a je
projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

7.7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních
stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

o 4 -08- 2021
V Praze dne V
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Přílohy:
Předpokládaný rozpočet 
Živnostenský list zpracovatele
Úřední rozhodnutí o prodloužení autorizace podle zákona č. 100/2001 Sb. (§ 19)

Předpokládaný rozpočet

A) Návrh hodinové sazby:
• základní hodinová sazba

B) Vlastní předpoklad rozpočtu:
1. Předpokládaný počet hodin
2. Ostatní výdaje

400,- Kč/hod

Celková cenaJednotková
cena

PočetPoložka

Předpokládaný počet hodin
- zpracovatele posudku 44 000400110

000- přizvaní odborníci
Výdaje

9006 kč/km2 x 75 km- cestovné
2 0002 0001- tisk a vazba posudku

200200- ostatní výdaje (telefon, e-mail) 1
Veřejné projednání

9006 kč/km2 x 75 kmO- cestovné
10 00040025- příprava a účast__________

Rozpočet celkem - bez DPH 58 000
12 180DPH (21 %)
70 180Rozpočet celkem včetně DPH
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Živnostenský list zpracovatele

'I Á J,

; 13* 1:1:13
• v

Městský úřad Brandýs nad'tábemrStará Boleslav
odbor obecní živnošt<M»8()tý/ýřěd,' •
Mariánské nám. 1396 ' >7 r/H-
250 01 Brandýs n/L, - Stařá Boleslav

č.j.. s 09144/2005/Ma
ev.č.: 310008-39086-01

i

Živno&tmnský list
\ \ '..I: •( ‘ í

3 •
/•

v.
í fysické osoby
1' I 2. 2.1996

základě oznámení změny bydliště Jc^místa podnikání ze
dne'18. 7.2005 podle ustanovení § 49 odst. 2 zákona č.
455/1991:_Sb., o živnostenském podnikánírve znění pozdějších
předpisů, mění ta^to :

ze dneč.j. 96/86215/30811 N . :

se na

3v
i

Jméno a) příjmení

Rodné číslo

Bydliště

: Ing. Miroslav Nešpor

:

:

rIdentifikační číslo :

Místo podnikání • :
Předmět podnikání : Posttab^iak-Vítvů na životní prostředí

i '% - ^

Živnostenský list se íiyýs|áýá na dobu ; neurčitou

Den vzniku živnosteňského oprávnění : 31. 1.1996

1 í

1

■v^.3 • '

V Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi dne 4. 8.2005

iem-Stará Boleslav
teňeký úřad
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Úřední rozhodnutí o udělení autorizace podle zákona č. 100/2001 Sb. (§ 19)
Úřední rozhodnutí o udělení autorizace podle zákona č. 100/2001 Sb. (§ 19)

Ministerstvo životního prostředí

V Praze dne 4. května 2015
Č.j.: 30943/ENV/15

ROZHODNUTÍ

Ministerstvo životního prostředí jako orgán státní správy v oblasti posuzování vlivů
na životní prostředí příslušný k rozhodování ve věci podle ustanovení § 21 písm. i) zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů,
vy! vuje podle ustanove
Nešpora, datum narození:
(dále jen „žadatel") ze dne 9. 3. 2015 a

prodlužuje autorizaci
ke zpracování dokumentace a posudku

udělenou osvědčením Ministerstva životního prostředí č. j.: 402/83/OPV/93 ze dne
9. 3. 1993 a prodlouženou rozhodnutím o prodloužení autorizace č.j,: 90139/ENV/10 ze
dne 10. 11. 2010, na dobu 5 let podle ustanovení § 19 zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí.

Autorizace se v souladu s § 19 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, prodlužuje na dobu dalších 5 let.

Odůvodnění

Ministerstvo životního prostředí obdrželo dne 12. 3. 2015 žádost ze dne 9. 3. 2015
o prodloužení autorizace pana Ing. Miroslava Nešpora udělené osvědčením Ministerstva
životního prostředí č. j.: 402/83/OPV/93 ze dne 9. 3. 1993 a prodloužené rozhodnutím
o prodloužení autorizace č.j.: 90139/ENV/10 ze dne 10. 11.2010, platné do 31. 12. 2016.
Žadatel požádal o prodloužení autorizace a splnil podmínky pro prodloužení autorizace
v souladu s§19 odst. 3, odst. 4 a odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s ustanoveními přílohy č. 3 vyhlášky Ministerstva životního prostředí
č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících
s posuzováním vlivů na životní prostředí.
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Ministerstvo životního prostředí

Ukončené vysokoškolské vzdělání bylo v souladu s ustanovením §19
odst. 4 písm. a) doloženo dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání. Vykonaná zkouška
odborné způsobilosti byla v souladu s ustanovením §19 odst. 4 písm. b) doložena
osvědčením (č. j.: 402/83/OPV/93 ze dne 9. 3. 1993). Bezúhonnost byla v souladu
s ustanovením §19 odst. 5 doložena výpisem z rejstříku trestů (datum vydání
16. 1.2015). Dále bylo doloženo čestné prohlášení žadatele o plné způsobilosti k právním
úkonům.

Vzhledem ktomu, že předložená žádost obsahuje všechny zákonem požadované
náležitosti a jsou splněny všechny zákonné podmínky pro prodloužení autorizace
ke zpracování dokumentace a posudku, rozhodlo Ministerstvo životního prostředí tak, jak
je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Řízení o vydání tohoto rozhodnutí podléhá ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, správnímu poplatku ve výši 50 Kč
(položka 22 písm. b) sazebníku). Poplatek byl uhrazen formou kolkové známky.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad ministrovi životního prostředí, podle § 152
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 15 dnů
ode dne oznámení rozhodnutí, prostřednictvím Ministerstva životního prostředí,
Vršovická 65, 100 10 Praha 10.

Mgr. Evžen Doležal
ředitel odboru

ování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence

50Kč

Toto rozhodnutí obdrží:

a) žadatel - Ing. Miroslav Nešpor - účastník správního řízení

b) po nabytí právní moci

orgán příslušný k evidenci - odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované

prevence Ministerstva životního prostředí
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