
KUJCP019IRE7
S M L O U V A  

o zpracování posudku č. 35
č.j. SDL/OZZL/015/16

uzavřená
podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění (dále jen „zákon44)

a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě 
některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí (dále jen „vyhláška44)

mezi níže uvedenými subjekty:

1. Objednatelem: Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje,
zmocněný ve věcech smluvních: Ing. Karel Černý, vedoucí odboru životního prostředí, zemědělství a

lesnictví
IČO: 70890650, DIČ: CZ 70890650 

Číslo účtu: 199783072/0300 

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitelem: Ing. Josef Tomášek, CSc., Středisko odpadů Mníšek s.r.o.

Pražská 900, 252 10 Mníšek pod Brdy,

IČO: 46349316, DIČ: CZ46349316 

Číslo účtu: 530565359/0800

Zhotovitel posudku je oprávněná osoba, která je držitelem autorizace podle § 19 odst. 1 zákona:

Číslo osvědčení odborné způsobilosti: č.j.: 69/14/OPV/93

Číslo rozhodnutí o prodlouženi autorizace: 45632/OPVŽP/02, 5834/ENV/11 (platnost do 31.12.2016)

(dále jen zpracovatel)
Článek 1

Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je zpracování posudku k záměru „Úpravy tepelného zdroje v Českém 
Krumlově - Domoradicích na spalování biomasy44 podle § 9 zákona, a to na základě dokumentace a 
všech podaných vyjádření k ní, s náležitostmi podle přílohy č. 5 k zákonu a podle § 6 vyhlášky, včetně 
vypořádání připomínek z veřejného projednání a připomínek doručených po veřejném projednání, 
včetně úpravy návrhu stanoviska na základě všech došlých připomínek, jakož i účast zpracovatele na 
veřejném projednání záměru a závazek objednatele uhradit za zpracování posudku odměnu a úhradu 
nákladů podle čl. 3 způsobem podle čl. 4 této smlouvy.

Článek 2

Doba plnění a způsob předání

2.1. Zpracovatel se zavazuje zpracovat a předat posudek s návrhem stanoviska nejpozději do 60 dnů 
ve smyslu § 9 odst. 3 zákona. V případě vrácení dokumentace k doplnění dle § 8 odst. 5 zákona se 
začne doba počítat od předání doplněné dokumentace zpracovateli.

2.2. Zpracovatel se dále zavazuje vypořádat připomínky z veřejného projednání, jakož i připomínky 
doručené bezprostředně po veřejném projednání a předat konečné znění návrhu stanoviska 
nejpozději do 40 dnů od zveřejnění posudku podle § 9 odst. 7 zákona.

2.3. Doba pro zpracování posudku uvedená v bodu 2.1 může být po předchozí dohodě smluvních 
stran prodloužena v souladu s § 9 odst. 3 zákona. Zpracovatel je povinen o prodloužení lhůty 
objednatele písemně požádat nejméně 10 dnů před jejím uplynutím spolu s uvedením důvodu této 
žádosti.

2.4. Posudek bude předán oprávněnému zástupci objednatele v písemné podobě ve 14 písemných 
vyhotoveních a dále v elektronické podobě. Konečné znění návrhu stanoviska bude předáno rovněž 
v elektronické i písemné podobě. Místem předání je sídlo objednatele.



2.5. Zpracovatel je při zpracování posudku povinen posoudit dokumentaci a veškerá obdržená 
vyjádření objektivně a v plném rozsahu.

Článek 3

Odměna za plnění, úhrada nákladů

3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zpracovateli odměnu za plnění předmětu smlouvy stanovenou ve 
smyslu § 18 odst. 3 zákona, a to podle stupně odbornosti potřebného ke zpracování posudku a podle 
množství účelně vykonané práce. Tato odměna může být objednatelem přiměřeně zkrácena, pokud 
nebyl posudek nebo případně stanovisko zpracován řádně nebo nebyl předán ve lhůtě podle čl. 2.

3.2. Zpracovatel má dále právo na úhradu nákladů, které účelně vynaložil v souvislosti se 
zpracováním posudku, včetně nákladů na odměnu jiných odborníků podle § 9 odst. 4 zákona. Nárok 
na náhradu nákladů spojených s přibráním jiných odborníků podle § 9 odst. 4 zákona má zpracovatel 
jen tehdy, pokud objednatel s přibráním vysloví souhlas.

3.3. Předběžná finanční částka (odměna a úhrada nákladů) za plnění předmětu smlouvy se stanoví 
podle § 18 odst. 3 zákona a činí 88 330,- Kč (slovy osmdesát osm tisíc tří sta třicet korun českých) 
s DPH dle přiloženého rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy a který vždy musí obsahovat 
návrh hodinové sazby a vlastní předpoklad rozpočtu. V případě zjištění nepravdivých informací 
v dokumentaci a nutnosti zadání dalších expertíz zpracovatelem nad rámec původní nabídky bude 
postupováno podle článku 3.2 této smlouvy, aby tyto náklady mohly být uhrazeny.

3.4. Konečná finanční částka (odměna a úhrada nákladů) bude stanovena na základě přehledu 
skutečně odpracovaných hodin a výkazu vynaložených nákladů.

3.5. Konečná finanční částka (odměna a úhrada nákladů) zahrnuje veškeré náklady zpracovatele 
související s plněním předmětu této smlouvy.

Článek 4

Platební podmínky a fakturace

4.1. Faktura podle bodu 3.4 této smlouvy bude vystavena zpracovatelem současně s předáním 
předmětu plnění a převzetím předmětu plnění objednatelem.

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 a vyfakturovanou částku. Přílohou faktury bude přehled odpracovaných hodin a 
výkaz vynaložených nákladů.

4.3. Faktura vystavená zpracovatelem je splatná do 21 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, odstoupení od smlouvy

5.1. Při nedodržení termínu splatnosti podle bodu 4.3 má zpracovatel právo účtovat objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

5.2. Za každý započatý den prodlení v plnění podle bodů 2.1 a 2.2 má objednatel právo snížit 
vyplácenou finanční částku podle čl. 3 o 0,05 % z konečné částky.

5.3. Odstoupení od smlouvy je ze strany objednatele možné zejména v případě ukončení posuzování 
ze strany oznamovatele záměru. V případě odstoupení od smlouvy je smluvní strana, která od 
smlouvy odstupuje, povinna uhradit druhé straně veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby 
odstoupení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

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. Zpracovatel prohlašuje, že se nepodílel na zpracování oznámení anebo dokumentace uvedeného 
záměru a nemá žádné vazby na oznamovatele.
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6.3. Věcné a formální připomínky k posudku nebo k návrhu stanoviska budou uplatněny objednatelem
písemně a jejich vypořádání provede zpracovatel na svůj náklad bez zbytečného odkladu formou
úpravy posudku nebo návrhu stanoviska.

6.4. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a
závazků musí být písemná, jinak je neplatná.

6.5. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zpracovatelem v rozsahu nutném k plnění předmětu
smlouvy a poskytnout zpracovateli údaje potřebné k plnění předmětu smlouvy. Zpracovatel takto
získané údaje použije pouze pro plnění předmětu smlouvy a neposkytne je třetí straně.

6.6. Objednatel poskytne zpracovateli podklady potřebné k plnění předmětu smlouvy v termínech
vyplývajících ze zákona. Podklady potřebné k plnění podle bodu 2.2 poskytne objednatel zpracovateli
neprodleně, jakmile je obdrží.

Článek 7

Závěrečná ustanovení

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí občanským
zákoníkem, zákonem a vyhláškou.

7.2. Veškeré změny včetně doplnění podle bodu 6.1. této smlouvy budou uskutečňovány formou
písemných číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7.3. Zpracovatel souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších náležitostí smlouvy.

7.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva.

7.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

1. Předpokládaný rozpočet
2. Kopie platného živnostenského listu zpracovatele
3. Kopie osvědčení podle zákona nebo rozhodnutí o udělení nebo prodloužení autorizace
podle zákona

7.6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Českých Budějovicích dne 4. března 2016

Ing.

vedoucí odb rostředí,
zemědělství a lesnictví

Jihočeský kraj - Krajský úřad

za zhotovitele posudku

Ing. Josef Tomášek, CSc.

autorizovaná osoba EIA
Středisko odpadů Mníšek s.r.o.

S O Ms.r.o

StřediskoodpaduMmscksxv
151,’J jy
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. SDL/OZZL/015/16

Předpokládaný rozpočet

zpracování posudku a návrhu stanoviska k dokumentaci EIA dle zákona č.100/2001 Sb. pro záměr:

„Úpravy tepelného zdroje v Českém Krumlově ■ Domoradicích na spalování biomasy“

A ) Návrh hodinové sazby včetně příslušných navýšení:

základní hodinová sazba 500,- Kč

B) Vlastní předpoklad rozpočtu:

Cena za pracovní čas strávený plněním zakázky:

80 hod. x 500,- Kč 40 000,- Kč
Přizvaní experti- AO NATURA 15 000,- Kč

Ostatní náklady:
cestovné: 8 000,- Kč
režie: 5 000,- Kč
tisk 5 000.- Kč

Celkem: 73 000,- Kč

DPH 15 330,- Kč

Celkem s DPH: 88 330,- Kč
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Okresní živnostenský úřad Praha 2

m K č.j. 013/98/V/Hu
t o K e v . č . 3 2 1 0 0 0 -1 5 8 4 2 -0 0

V Praze dne 26.11.1998

Živnostenský list

Okresní živnostenský úřad Praha západ, ha
ze dne 25.11.1998 vydává podle § 49 odst.
ó živnostenském podnikání v platném zněn:
listu právnické osobě:

základě ohlášeni změ:
1 a 2 zák.č. 455/91 Sb
i, změnu živnostenské]

Obchodní j m éno

252 10 Mníšek pod $rdy 900

I P ’

Sídlo

P osu z o v á ní vlivů na životni prostředíPředmět podnikání

M Platnost na dobu

Vznik oprávnéní provozovat 23.02.1998vnost

<oS>vens^
D r . Marie ačpvá

vedoucí Okresn enského úřadu
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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 Praha 10 - Vršovice, Vršovická 65

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dn

Ministerstvo životního prostředí

Odbor posuzování vlivů na ži *

dne..... Ě u íJ S J t podpis.....

5834/ENV/l 1
Vyřizuje/telefon: V Praze dne:

Bc. Veronika Klozová/267 122 075 4. 2. 2011

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, vyhovuje podle ustánovení_§__19_odst^ 7 tohoto zákona žádosti panalng. Josefa

datum narození: ■ ■ ■

(dále jen „žadatel") ze dne 17. 1. 2011 a

prodlužuje autorizaci
kezpracování dokumentace aposudku

udělenou osvědčením Ministerstva životního prostředí ě.j.: 69/14/OPV/93 ze dne 18. 2. 1993

a prodlouženou rozhodnutím o prodloužení autorizace č.j.: 45139/ENV/06 ze dne 7. 7. 2006,

na dobu 5 let podle ustanovení § 19 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Autorizace se v souladu s § 19 odst. 7 zákona ě, 100/2001 Sb., o posuzování vlivů

na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů

na životní prostředí), ve zněm pozdějších předpisů, prodlužuje na dobu dalších 5 let.



q j : 69/14/OPV/93 Datu* v y d á n í: 18.2. 1993

OSVĚDČENI

Ing. Josef Toiášek, CSc.

Titu l, juéno, příjmení

M in isterstvo živo tn íh o prostřed í České republiky v dohodé

s m inisterstvem zdra v o tn ictv í České republiky podle S 6 odst.

3 a S 9 odst. 2 zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na

ž iv o tn í p rostřed í

OSVĚDČENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

ke zpracování dokumentací o hodnoceni vlivu stavby, č inn osti,

nebo techn ologie na ž iv o tn í prostřed í (S 5 o d s t.3 a S 6 odst.

1 3. příloha 3 zákona ČNR č. 244/1992 Sb. ) a ke zpracování posudků

hodnotících vlivy staveb, č inn ostí a techn o lo g ií na ž iv o tn í

prostřed í (S 9 zákona České národní rady č. 244/1992 Sb.).

vydává

Tajemník komise

kulaté ra z ítk o



Odůvodnění

Ministerstvo životního prostředí obdrželo dne 24. 1.2011 žádost ze dne 17. 1.2011

o prodloužení autorizace udělené panu Ing. Josefu Tomáškovi, CSc. osvědčením Ministerstva

životního prostředí č.j.: 69/14/OPV/93 ze dne 18.2.1993 a prodloužené rozhodnutím

o prodloužení autorizace č.j.: 45139/ENV/06 ze dne 7.7.2006, platné do 31. 12.2011.

Žadatel požádal o prodloužení autorizace a splnil podmínky pro prodloužení autorizace

v souladu s § 19 odst. 3, odst. 4 aodst. 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.

Ukončené vysokoškolské vzdělání bylo v souladu s ustanovením § 19 odst. 4 písm. a)

doloženo diplomem a vysvědčením o státní závěrečné zkoušce. Vykonaná zkouška odborné

způsobilosti byla v souladu s ustanovením § 19 odst. 4 písm. b) doložena osvědčením

(č.j.: 69/14/OPV/93 ze dne 18.2.1993). Bezúhonnost byla v souladu s ustanovením

§ 19 odst. 5 doložena výpisem z rejstříku trestů (datum vydání 18. 1.2011). Dále bylo

doloženo čestné prohlášení žadatele o plné způsobilosti k právním úkonům.

Vzhledem k tomu, 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 200 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 zněm pozdějších předpisů, ve lhůtě do 15 dnů ode dne

oznámení rozhodnutí, prostřednictvím Ministerst ovická 65,

a) žadatel - Ing. Josef Tomášek, CSc.- účastník správního řízem

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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