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Smluvní strany

(dále též „objednatel)

Objednatel: Kraj Vysočina
IČO: 70890749
se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33
zastoupený: Ing. Pavel Hájek, radní kraje
zástupce pro věci technické: 
tel:

Ing. Barbora Švíková
564 602 590

e-mail: svikova.b@kr-vysocina.cz

a
Dodavatel: RNDr. Ester Ekrtová, Ph.D
IČO: 68747934
se sídlem: nám. Bratří Čapků 264, 588 56 Telč
tel: 737 724 417
e-mail: ester.hofhanzlova@centrum.cz

(dále též „dodavatel“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

I.
Předmět smlouvy

1.1 Dodavatel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele zpracovat 
návrh plánu péče včetně průzkumu vegetace (aktualizace) pro stávající přírodní 
rezervaci „U Hájenky“ v k.ú. Čáslavice o celkové výměře 5,97 ha.
Jako výchozí podklad pro zpracování návrhu plánu péče zhotovitel využije údaje a data 
získaná v rámci provedených průzkumů vegetace a předchozích průzkumů 
zpracovaných v uvedeném zájmovém území.

• Návrh plánu péče dodavatel zpracuje dle platných právních předpisů a metodik, 
zejména dle § 38 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon 
o ochraně přírody) a dle prováděcí vyhlášky č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách 
péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území (dále jen 
“vyhláška o plánech péče“) a to včetně formy a formátů zpracování (§ 6, § 18 a příloha 
č. 3 k této vyhlášce), není-li v této smlouvě uvedeno jinak. Z formátů textových 
a tabulkových souborů nebude použit formát *.txt, *.odt, *dbf ani *.ods.

• Návrhy plánu péče dodavatel zpracuje podle aktuálně platné „Osnovy plánů péče 
o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní 
památky a jejich ochranná pásma“ (k dispozici na internetových stránkách Ministerstva 
životního prostředí http://www.mzp,cz/cz/osnova planu pece) a přiměřeně podle 
dalších metodik Ministerstva životního prostředí (zveřejněných na
http://www.mzp.cz/cz/metodicke materiály zvlaste chráněná uzemi). Plán péče pro 
nelesní části budou zpracovány přiměřeně dle Zásad péče o nelesní biotopy v rámci 
soustavy Natura 2000 (k dispozici na internetových stránkách Ministerstva životního 
prostředí http://www.mzp.cz/cz/zasady pece nelesni biotopy ).



• Plán péče bude zpracován pro patnáctileté období, přičemž začátek období bude 
od 1.1. 2023.

• Dodavatel použije jako podklad pro zpracování návrhu plánu péče vlastní místní 
šetření a zejména pak předchozí inventarizační průzkumy lokalit a informace dostupné 
v ústředním seznamu (http://drusop.nature.cz/), též informace poskytované Agenturou 
ochrany přírody a krajiny ČR - např. prostřednictvím aplikace Mapování biotopů 
(http://mapy.nature.cz/) nebo jako otevřená data na https://cfata.nature.cz/, v Nálezové 
databázi ochrany přírody (https://data.nature.cz/detail/ds/19/) atd.

• Návrh plánu péče vyhotoví dodavatel dvakrát v listinné podobě a dvakrát v elektronické 
podobě (včetně geografických dat ve vektorizované podobě ve formátu shapefile) na 
technickém nosiči dat, nálezy druhů dodavatel též odešle do Nálezové databáze 
Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (např. prostřednictvím aplikace 
BioLog http://bioloq.nature.cz/biolog/).
(dále též „dílo“)

1.2 Dodavatel se zavazuje při provádění díla postupovat podle pokynů objednatele, pokud 
mu tyto pokyny budou objednatelem poskytnuty, jinak při provádění díla postupuje 
samostatně. Dodavatel se zavazuje provést dílo v běžné jakosti.

1.3 Pokud není uvedeno jinak, veškeré věci a podklady potřebné k řádnému provedení díla 
zajišťuje dodavatel. Objednatel poskytne dodavateli informace a podklady 
k předmětnému území (např. předchozí průzkumy, vydaná rozhodnutí, vyjádření, 
mapy, ortofotomapy apod.) jen pokud je má k dispozici a pokud to licenční ujednání 
umožňují. Jinak platí, že je Dodavatel povinen si potřebné podklady opatřit sám.

II.
Termíny realizace díla

2.1 Dodavatel se zavazuje dokončit dílo, které je předmětem této smlouvy a předat jej 
Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 1.12. 2022.

III.
Převzetí díla

3.1 Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo. Převzetím díla 
Objednatelem se rozumí doručení zásilky nebo osobní předání díla v rozsahu 
a s náležitostmi dle bodu I. této smlouvy dodavatelem objednateli ve Ihútě stanovené 
v bodě II. této smlouvy. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud není provedeno 
řádně a včas.

IV.
Cena díla

4.1 Cena je stanovena dohodou jako maximální a nepřekročitelná a činí v konečné výši: 
celková cena včetně DPH 22.000,- Kč (slovy: dvacet dva tisíc korun českých) 
(dále též „cena“)

4.2 Cena se hradí za dílo provedené řádně a včas dle čl. II. této smlouvy. Pokud zhotovitel 
neprovede dílo v rozsahu a kvalitě stanovené v této smlouvě, je objednatel oprávněn 
cenu úměrně snížit.

4.3 Faktura bude zhotovitelem vystavena do 15 (patnácti) dnů po převzetí díla 
objednatelem. Faktura musí obsahovat tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, 
bankovní spojení, číslo účtu, jméno a místo podnikání zhotovitele, název a ID smlouvy 
a fakturovanou částku.

4.4 Faktura vystavená zhotovitelem je splatná do 30 dnů po jejím prokazatelném obdržení 
objednatelem. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud obsahuje 
nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. V době od vrácení faktury po její předání 
zhotovitelem lhůta podle tohoto bodu smlouvy neběží.

4.5 Úhrada za plnění ze smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o DPH").



4.6 Pokud se po dobu účinnosti smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kraj uhradí 
DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Krajem takto provedená 
úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH 
fakturované poskytovatelem/zhotovitelem/dodavatelem .

V.
Práva a povinnosti smluvních stran

5.1 Dodavatel je povinen realizovat dílo prostřednictvím realizačního týmu skládajícího se 
minimálně z 1 osoby na pozici odborník na ochranu přírody, který splňuje: min. 
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu se zaměřením 
přírodovědným (obory zaměřené na ochranu přírody a krajiny, botaniku, či obdobné).

5.2 Dodavatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy předložit 
objednateli seznam členů realizačního týmu dle předchozího bodu. Jakékoli změny 
složení realizačního týmu lze provést pouze po předchozím souhlasu objednatele.

5.3 Nejpozději jeden kalendářní měsíc před dokončením díla dle čl. II. této smlouvy 
uspořádá Dodavatel kontrolní den, ke kterému předá v předstihu 10 pracovních dnů 
před kontrolním dnem Objednateli elektronickou verzi návrhu díla. Objednatel po 
obdržení elektronické verze návrhu díla stanoví místo a čas kontrolního dne v termínu 
do 5 pracovních dnů od obdržení elektronické verze návrhu díla.
Pokud Dodavatel obdrží na kontrolním dnu připomínky k předloženému návrhu díla, je 
povinen je zapracovat a do 10 pracovních dnů předložit Objednateli upravený návrh. 
Pokud bude mít Objednatel připomínky k upravenému návrhu díla, opakuje se proces 
uvedený v tomto ustanovení.
Pokud se proces zapracování připomínek k návrhu díla dle předchozího ustanovení 
opakuje více, než dvakrát bude to považováno za podstatné porušení smlouvy ze 
strany Dodavatele.
Protokol s kladným hodnocením z kontrolního dne je podmínkou provedení předání 
a převzetí díla. Ke kontrolním dnům je Objednatel oprávněn přizvat další osoby dle 
svého uvážení. Dodavatel je povinen se zúčastnit kontrolního dne na své náklady.
V případech, kdy Objednatel vyhodnotí potřebu kontroly v mimořádném termínu, 
uvědomí o této skutečností e-mailem Dodavatele a tento je povinen ve lhůtě do 2 
pracovních dnů domluvit a uspořádat, dle požadavků Objednatele, kontrolní den.

5.4 Dodavatel se zavazuje, že veškeré materiály, data a informace, které mu za účelem 
plnění této smlouvy poskytne Objednatel, použije výhradně pro účely plnění této 
smlouvy a bude je chránit před zneužitím třetími osobami. Použití těchto materiálů, dat 
a informací pro jiné účely je možné pouze po předchozím písemném souhlasu 
Objednatele, a to po celou dobu platnosti této smlouvy a následně po dobu dalších 5 
let.

5.5 Dodavatel potvrzuje, že se při vynaložení veškeré odborné péče seznámil s rozsahem 
a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla, jakož i veškeré další okolnosti a skutečnosti mající vliv na 
plnění díla, jakož i na cenu díla, a že je považuje za jednoznačné a vyčerpávající a 
tedy dostatečné k provedení díla. Současně prohlašuje, že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a bezvadnému provedení díla 
nezbytné.

VI.
Vady díla, odstoupení

6.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace prací, tak 
i po jejich skončení. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, 
je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak 
zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. Objednatel může od smlouvy rovněž odstoupit, pokud dílo není 
provedeno řádně a včas (článek II. této smlouvy). Odstoupení nabývá účinnosti dnem 
doručení jeho písemného vyhotovení zhotoviteli.

6.2 Za vady díla odpovídá zhotovitel podle ustanovení občanského zákoníku.



VII.
Vlastnické právo a licenční ujednání

7.1 Dodavatel na základě této smlouvy poskytuje Objednateli právo užít dílo všemi 
způsoby nezbytných k naplnění účelu této smlouvy, jakož i nehmotných statků, které 
jsou v tomto díle zpracovány (dále jen „licence“).
Licence je poskytnuta jako výhradní, a to ke všem v úvahu připadajícím způsobům užití 
díla v neomezeném rozsahu. Objednatel je dále zejména oprávněn dílo upravovat či 
jinak měnit nebo do něj zasahovat, zpracovat je za účelem vzniku nového díla, spojit je 
s jiným dílem či je zařadit do díla souborného.
Udělení licence nezavazuje Objednatele licenci využít.

7.2 Odměna za udělení licence v rozsahu dle tohoto článku je zahrnuta v ceně díla dle 
ustanovení čl. IV. této smlouvy.

Vlil.
Závěrečná ustanovení

8.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.12. 2022.
8.2 Doba platnosti návrhu smlouvy je omezena na 21 kalendářních dnů od prokazatelného 

doručení návrhu smlouvy dodavateli. Pokud návrh smlouvy nebude dodavatelem 
akceptován a doručen objednateli v termínu podle předchozí věty, návrh smlouvy 
zaniká. V případě závažných důvodů je možno požádat o prodloužení termínu podpisu 
smlouvy Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina, 
Tato žádost musí být doručena před uplynutím uvedené lhůty.

8.3 Výběr Dodavatele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro 
zadávání veřejných zakázek ze dne 15. 5. 2017 č. 07/17.

8.4 Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných očíslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tj. pouze statutárními 
zástupci podle Jejich oprávnění vyplývajícího z obchodního rejstříku nebo osobami, 
které jsou oprávněny jednat ve věcech smluvních a jsou uvedeny v záhlaví smlouvy). 
Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.

8.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Dodavatel výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu 
smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv,

8.6 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci účastníků 
smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv.

8.7 Vztahy smluvních stran smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

8.8 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé 
a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných 
podmínek, a že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.

8.9 Tato smlouva je zhotovena ve dvou vyhotoveních. Objednatel a Dodavatel obdrží 
každý po jednom vyhotovení.

—Al _,-g2, 27.07.2022
V../.M..............dne .....A.....:..... . V Jihlavě, dne...............................

RNDr. Ester Ekrtová, Ph.D

za zhotovitele za objednatele


