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SMLOUVA
o zpracování posudku k záměru

,,skladový areál Eurofrost CB - Postřižín"
č. evid. S-5328/OŽP/2021

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

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

1. Objednatel:

Smluvně oprávněn jednat:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 2 1 Praha 5

vedoucí odboru životního prostředí a
zemědělství

PPF banka, a.s., pobočka Praha 5
4440009090/6OO0

IČ: 708 91 095

Kontaktní osoba objednatele: Ing. Simona Jandurová
pověřená vedoucí odboru

(dále jen ,,objednatel") životního prostředí a zemědělství

V technických věcech oprávněn jednat: Ing. Jan Šefl

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

Ing. Pavel Cetl
Ing. Pavel Cetl

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 rozhodnuti o udělení autorizace MŽP č. j.:
1713/209/OPVŽP/97 ze dne (22.4.1997), jehož platnost byla prodloužena dne
10.2.20 16 rozhodnutím ministerstva o prodloužení autorizace č.j. 2466 /ENV/ 16.

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ,
DIČ,
Je plátce DPH

Místo podnikání:
Korespondenční adresa:

ČSOB Brno

70434395

Brno
Demlova 24, 613 00 Brno
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Článek 1

Předmět smlouvy Á

1.1. Předmětem této smlouvy je zpracování posudku k záměru ,,skladový areál
Eurofros"t CB - Postřižín" podle § 9 odst. l) zákona včetně dodržení i jeho
dalších ustanovení, a to na základě dokumentace a vyjádřeni 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 @racovatele na veřejném projednání dle § 17
zákona a závazek objednatele uhradit za nracování posudku ve výše uvedeném
rozsahu cenu podle ČI. 3 způsobem podle ČI. 4 této smlouvy. Součástí plnění
předmětu smlouvy je rovněž i projednání připomínek se subjekty (rnimo fýzických
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 vyjádřeni 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 jednom
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 předloženi
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 63 BOO KČ bez DPH (slovy šedesát tři tisíc
osm set korun českých), 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 provedeni předmětu smlouvy podle ČI. 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, označeni 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 terminu splatnosti podle bodu 4.3., nejedná - ii se o případ
dle 4.4., má zpracovatel právo účtovat objednateli úrok z prodlení v zákonné
výši dle nařízeni vlády č. 351/20 13 Sb. z dlužné částky.

5.2. Nebude-li posudek předložen ve lhůtě stanovené v bodu 2.1. počítané ode
dne doručeni 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 ČI. 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 provedeni předmětu smlouvy odečtena a
nebude mu objednatelem vyplacena.

Článek 6

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

doplnit předmět smlouvy - zadáni, 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. l. poskytne objednatel zpracovateli neprodleně.

Článek 7

Závěrečná ustanovení

7. 1. Veškeré změny této smlouvy budou uskutečňovány formou
číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou

písemných
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 dvou stejnopisech, z nichž jeden 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
desce objednatele.

7.6. Smluvní strany prohlašuji, 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
strm a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3 O -08- ?r"'
V Praze dne ...................

a W g",
v ......ft dne

ĹíS'2—~......
za Krajský úřad Středočeského kraje

ÚŘAD CZ/
Ĺ STŘEDOČESKÉHO KRAJEÔáorživotního prostředí a zemědäsM

Přílohy: '" " ISO 21 Prak& 5, Zborovská 11

za zpracovatele

Ing. Pavel Cetl
Demlova 24. 613 00 Brno

JČ: 70434395,

Předpokládaný rozpočet
Živnostenský list Wracovatele
Úřední rozhodnutí o prodloužení autorizace podle zákona č. 100/2001 Sb. (§ 19)

Zborovská ll, PO BOX č. 59, 150 21 Praha 5, IČO: 70891095
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Předpokládaný rozpočet

A) Návrh hodinové sazby:

· zákládní hodinová sazba
B) Vlastní předpoklad rozpočtu:

l. Předpokládaný počet hodin
2. Ostatní výdaje

400 Kč/hod

Položka Počet jednotková Celková cena
cena

předpokládaný počet hodin
- zpracovatele posudku 93 400 37 200
- přizvaní odborníci 48 400 19 200
výdaje
- cestovné 1 3 400 3 400
- tisk a vazba posudku 1 200 200

- ostatní výdaje (telefon, e-mail) O O O
Veřejné projednání
- cestovné 1 3 400 3 400
- příprava a účast 1 400 400
Rozpočet celkem - bez DPH 63 BOO
DPH (21 %) 13 398
Rozpočet celkem včetně DPH 77 198

Zborovská JI, PO BOX č. 59, 150 21 Píaha 5, IČO: 70891095
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Živnostenský list zpracovatele
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Úřední rozhodnutí o udělení autorizace podle zákona č. 1OO/2OO1 Sb. (§ 19)

iňmmw Nmtnbů

V dne 10 áwa 2016
č.j ' µ6G/ENV/16

ROZHODNUTÍ
Wii$1wSNo Životního prcstřod' Nq májr1 státní správy v oblasti posuzováni vINÚ

na žĺ«jwí pmsiMi při5tušm k K);zhodcNání ve věCi podlo ustancmni § 21 pkm i) zäkana
č. 1(XJV2001 Sb., q posu~ni vkvů na ZNdni pFostřcjdľ a o změně nékwý¢h sQwMjÍcÍch
zákonů (zákon d posuzcwáni vhvů na ävolni prosNid(). ve znění pK~jgich pľedpl$íj,
vyhovui8 podb U81arKjveni § 19 odst. 7 tohoto zákona žädoSli pana Ing Padá čMla,
csatům mrureni (dáh .žadatd') dne
12. 1.2016a

prodlužuje autorizacl
ke zpracovánMokumentaceaposudku

uclělemu MhlgtEmNa žwocnóho prostibdi C. i.. 1713/209k)pvZp/97
ze dm 22. 4. 1997 a prMlouženw rozhMnutľm o
č. j.. 52102/ENV/11 ze 27 7 201¶, m dobu 5 Id me UsWioveni § i9 zákona
Cl na ZIvocni p«Mbdi.

Auwizae v 90ula&j s § 19 odst. 7 zákona č. i(XW!001 Sb., o pcI$uzováni vlivů
na ŽNO1ňí proWodi a o měně rlgkk)¢ých goUvMícich zákonů (zákon o po$Uuyvánf KMŮ
m žNo1ni µogředň, ve znění pc¢zc|ejšich předpsů, m dälšich S Iol

Odůvodněni

MHslorstvo žwotMho proslkdí otkhžekj dne 13 1 2016 žádost ze dne
12. 1. 2016 o prcdouŽenľ mAMzace fXW)ä Ing. Pavla Cetla, Mélenó ¢NNědčenÍm
M|nlmrsNa zimniho prodřódí C. j.: 1713/209b'OPVZP/W ze che 22 4. 1997
a µDdlouklnou mhcäwtlm o µOd|OUŽBni aubrimce Č. j.: 521(WENV/11ze dne 27. 7, 2011, Watné do 31 12. 20i6. Žadatel Kx}žáda| q pq'od|^nl mtoňzace
a SpIM pQdmínky pc'd pmdbužoni autD[kac0 v soukdu $ § 19 cxkt. 3, odd. 4
a odst, S zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování VBNÚ m žiwtní prcMedi a o změně
ňěk'Nřých (zákon o pobuzovär\f ďuO na prostkdl). ve
pozdějších v s Lmnaveními přílohy č. 3 vyHáŠky MlNsterstva Ziv%iho
p«)st'bdi č. 457/2001 Sb., o ocbomé způsobilosti a o úpnwvé některých dalších däzek
souviwjkich s peuzovánim divů m živatnľ pmtřwi.

mdMt VrNNdd ea 100 pmna tO. If . w1n¶n cm,

Zborovská ll, PO BOX č. 59, 150 21 Praha 5, IČO: 70891095
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Mlnktemw průsúedi

U4cončcn6 ¶'sokďkdské Yzdělán!' bylo v souWdu s uslanwer)ŕm § 19
ckjsĺ 4 pism.äi) dol&gno dcklackm (j n6jvm[m domženém vMělánf. Vykcnaná zkouška
odbočné u)ůscbí|cjm EMä vscMädu $ Ljstamover1{m § t9 odst 4 písm. b) doložena
c)¢3\gdčerlim (č. 1713'2C&'OPVŽP,97 ze mě 22. 4 i997) Bl!3zúhcKíno$t bytai y souladu
s ugarównÍm § 19 odď 5 dabžma výpmm z m$tiiku tredů (daium vydání
g i2, 2D151 Oáh bylo ckdožÉjno &stné pruhláMni o pině z¢lůgDbikmi k µámim
ůKQnůNTL

Vzhledem k Njmu, že přod|ožBné ŽMOSt cůsanuje vWcMy zákcmam pQz&(kyvane
námlto$u a jsou všochny 2ákonné podmínky pro prodjlm0lni autonzace
Ké zpracováni" dokumemace a pQsljd|aj, rozNxM MiM$t0Ntvio :äwtního prcMľocN tak, jak
je vb výroku tohoto razMdrUi wedeoa

Řízeni o vydáni tohMo mhodnuti podléhá ve šmýdu zákona t 634'2CXM Sb..
o gprávn6ch poCMckh, mění po2tmich pčedplsů, správnímu pcptätku vej výši 50 KČ
(pokúkä 22 pisrn. d) sazBbniku). PQp|al* bý1 Uhr&ze^ formou kolkcM známky

Pouč0nío opr&vném prQ$třcdku

Proti tomub r{jzhock1utľ ke podat razklad ministToUi živomího pfo$|řecji, pQ(m § 152
Lákona č, 5QQ/20D4 Sb., správni řád, « znění FKMl*iCh pďedpisů, ve3 lhihě dO 15 mu
ode dňe oznámeni (azhcxjnUN, prcistřednictvim Miniswrma životního prcsth-ädi,
Vcšovická 65, IDC 10 Praha 10.
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