
KUJIP01MDWVLKraj vysočina
216*02061622/57,5*601 pdas SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

(dále jen „objednatel“

1.1. Kraj Vysočina 
se sídlem: 
zastoupený:

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Mgr. Vítězslavem Schrekem. MBA hejtmanem kraje

k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Pavel Hájek, radní kraje
SCO: 70890749
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-6403810267/0100

1.2. Českomoravská myslivecká jednota, z.s - okresní myslivecký spolek Pelhřimov
sídlo: Na Obci 1879, 393 01 Pelhřimov
zastoupený:
IČO:

Ing. Lubomírem Nechvátalem, Předsedou OMS 
67777546

bankovní spojení: 
číslo účtu:

GE Capital Bank 
501203834/0600

(dále jen „zhotovitel"

1.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Pavel Hájek
za zhotovitele: Ing. Lubomír Nechvátal

1.4. V technických věcech jedná za objednatele: Ing. Jiří Bartoš 
za zhotovitele: íng. Ondřej Zhorný

2. Předmět smlouvy

2.1. Účelem smlouvy je za finanční úhradu shromáždit a provést hodnocení spodních čelistí 
jedinců prasete divokého (dále též jen „dílo“).
Zhotovitel se zavazuje realizovat činnosti nezbytné ke shromáždění a provedení 
hodnocení spodních čelistí (dále též jen „markantů") jedinců prasete divokého dle 
následující metodiky.

Zhotovitel nejpozději do 30. 9. 2022 informuje příslušné uživatele honiteb (víz níže) o záměru 
Kraje Vysočina provádět analýzu bionomie selat a bachyní - lončaček s doprovodným 
efektem ovlivnění managementu lovu této zvěře. Za tímto účelem mohou příslušní uživatelé 
honiteb předložit zhotoviteli od 2. 10.2023 do 13. 10.2023 standardně upravené spodní 
čelisti selat a bachyní - lončaček s příslušným stavem vývoje chrupu. Příslušným uživatelem 
honitby je pro tento účel uživatel takové honitby, která se alespoň % výměry nachází na 
území Kraje Vysočina a zároveň alespoň % své výměry leží ve správním obvodu obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností Pelhřimov, Humpolec a Pacov, tedy v územním obvodu 
spravovaném zhotovitelem.
Příslušným stavem vývoje chrupu se rozumí:
- u selat stav, kdy stolička M1 není zcela vyvinutá. Zpravidla se jedná o selata ve stáří do 7 
měsíců
- u bachyní stav, kdy stolička M2 je zcela vyvinutá a zároveň M3 zcela vyvinutá není. 
Zpravidla se jedná o bachyně - lončačky ve stáří od 16 do 24 měsíců. Ostatní předložené 
čelistí (čelisti s jiným než příslušným stavem vývoje chrupu) selat a bachyní - lončaček 
budou vyřazeny z dalšího hodnocení a nebudou zahrnuty mezi čelisti odpovídající 
stanoveným požadavkům. Zvěř musí být ulovena od 1.10.2022 do 30.9.2023, nelze 
předkládat markanty zvěře ulovené v oborách. Ke každé z předložených čelistí bude 
uživatelem přiložena fotokopie příslušného celého Protokolu o laboratorním vyšetření vzorku 
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na Tríchinella spp. (svalovce) z laboratoře, které bylo vydáno osvědčení o akreditaci 
k provádění tohoto vyšetření, nebo ze státního veterinárního ústavu, anebo z laboratoře, 
které bylo krajskou veterinární správou pro tento druh vyšetřování vydáno povolení 
(soukromý veterinární lékař nebo osoba, která osvědčení o způsobilosti k této činnosti 
získala specializovanou odbornou průpravou), dále jen „doklad o vyšetření“. Zhotovitel 
všechny předložené markanty průběžně zaeviduje do evidenčního listu - viz příloha 1, část 
první a uloží pro další kontrolu a využití. Spodní čelist neodpovídající výše stanoveným 
požadavkům bude v evidenci označena jako nevyhovující; i tato bude uložena ke kontrole. 
Kontrolu tohoto hodnocení provede u zhotovitele objednatel do 3. 11. 2023. Výsledkem této 
kontroly ze strany objednatele bude i stanovení výše finančních prostředků, které budou 
zhotovitelem předány uživatelům honiteb za předané spodní čelisti - Náhrada za výkup 
studijního materiálu viz čl. 6.2.3 (dle níže uvedené metodiky). Tyto finanční prostředky budou 
společně s cenou podle čl. 6.2.1 a 6.2.2, vypočtenou podle níže uvedené metodiky, zaslány 
na účet zhotovitele. Za předložení čelistí odpovídajících stanoveným požadavkům (včetně 
standardní úpravy spodní čelisti - viz níže) a řádně vybavených vyšetřením budou 
zhotovitelem uživatelům honiteb prokazatelným způsobem předány finanční prostředky ve 
výši:
- 500 Kč/čelist od selete prasete divokého s neprořezanou (ani zčásti) stoličkou M1 
(zpravidla jde o sele ve stáří do 3-4 měsíců)
- 350 Kč/čelist od ostatních selat prasete divokého (zpravidla jde o sele ve stáří od cca 4 do 
7 měsíců)
- 400 Kč/čelist od bachyně - lončačky prasete divokého se stoličkou M2 zcela vyvinutou a 
zároveň M3 ne zcela vyvinutou (zpravidla jde o bachyni - lončačku ve stáří od 16 do 24 
měsíců), a to do vyčerpání finančních prostředků podle metodiky uvedené v evidenčním listu 
- viz příloha 1, část druhá. Pro zamezení opakovanému předkládání téže čelisti ji zhotovitel 
za přítomnosti objednatele označí/znehodnotí např. i jinak používaným provrtáním čelisti. Na 
závěr zhotovitel vypracuje a předá v termínu do 26. 1. 2024 celkovou hodnotící zprávu, jejíž 
součástí bude zhodnocení předložených markantů, fotokopie originálu dokladů, kterými bude 
doloženo předání finančních prostředků jednotlivým uživatelům (viz výše) a sdělení o 
provedení likvidace markantů v souladu s platnou legislativou (spodní čelisti se uživatelům 
honiteb zpět nevrací).

Poznámka:
1. Standardní úpravou spodní čelisti se rozumí předložení celé spodní čelisti zbavené 

svaloviny a vazů, řádně ošetřené odmaštěním a bělícím prostředkem, např. 10% 
nebo 30% peroxidem vodíku.

2. Doklad o vyšetření musí obsahovat označení uživatele honitby, případně lovce, 
datum lovu, číslo plomby, kterou byla ulovená zvěř označena a kategorie zvěře 
(sele). Nebude-li datum lovu uvedeno, bude ztotožněno s datem příjmu vzorku 
k vyšetření.

3. Uživatel honitby plní povinnosti z metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízených 
vakcinací pro monitoring nákaz u prasete divokého

3. Místo plnění

3.1. Honítba, která se alespoň % výměry nachází na území Kraje Vysočina a zároveň 
alespoň % své výměry leží ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností Pelhřimov, Humpolec a Pacov, tedy v územním obvodu spravovaném 
zhotovitelem; místem plnění nejsou obory.

4. Doba plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo průběžně od doby sepsáni této smlouvy do 
31. 1. 2024.
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5. Věci určené k provedení díla

5.1. Objednatel předal pří podpisu této smlouvy Evidenční list (příloha č. 1 s částí první a 
druhou této smlouvy).

6. Cena za dílo

6.1. Objednavatel se zavazuje za řádně a v souladu s touto smlouvou provedené dílo 
zaplatit sjednanou cenu díla.

6.2. Cena za dílo se stanovuje následujícím způsobem:
1. Za řádné evidování spodních čelistí a řádné provedení hodnotící zprávy, včetně 

dodržení termínu a celkové metodiky ze strany zhotovitele náleží zhotoviteli pevná 
cena 7 000 Kč. Zhotovitel není plátcem DPH.

2. Za každých započatých 10 ks řádných čelistí náleží zhotoviteli pevná cena 100 Kč. 
Zhotovitel není plátcem DPH.

3. Náhrada za výkup studijního materiálu bude stanovena dle části 2.1 v článku 2. 
Předmět smlouvy. Zhotovitel není plátcem DPH.

4. Celková cena za dílo nepřesáhne pevnou cenu 195 000 Kč. Zhotovitel není plátcem 
DPH. Metodika stanovení finančních prostředků pro výkup markantů v případě 
nedostatku finančních prostředků je stanovena v příloze Evidenční list s částí první 
a druhou.

7. Předání díla

7.1. Objednatel si vyhrazuje realizovat předání díla tak, jak vyplývá z čl. 2.1 této smlouvy.
7.2. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady, nedodělky a závady díla ve lhůtě 3 dnů 

ode dne zjištění či oznámení vady či nedodělku a nejpozději následující 3. den po 
odstranění vady či nedodělku doručit objednateli předmět reklamace s odstraněnou 
vadou či nedodělkem.

7.3. Neodstrani-li zhotovitel vady, nedodělky a závady díla v této lhůtě, má objednatel právo 
odstoupit od smlouvy s tím, že zhotovitel je povinen vrátit částku 7 000 Kč (viz čl. 6.2.1) 
a finanční prostředky, které nebyly zhotovitelem uživatelům honitby předány (viz čl. 
6.2.3).

8. Placení díla

8.1. Zhotovitel má právo na zaplacení díla za jeho plnění podle této smlouvy na základě 
faktury. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení§ 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

8.3. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strány 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 zhotovitelem.

8.4. Faktura bude vystavena do 30. 11.2023 a bude mít stanovenou splatnost 14 dnů ode 
dne doručení faktury objednateli. Nebude-li faktura splňovat veškeré předepsané 
náležitosti daňového dokladu, popř. bude-li obsahovat jiné zřejmé nesprávnosti, má 
objednatel právo vrátit fakturu zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě splatnosti a zhotovitel nemá 
právo na zaplacení smluvní pokuty. Po doručení řádně vystavené faktury běží znovu 
sjednaná lhůta splatnosti.
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9. Záruka za dílo

9,1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla do 28. 2. 2024.

10. Smluvní pokuta

10.1. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutých termínů plnění uvedených v čl. 2. 
této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo uvedené 
v čl. 6. této smlouvy za každý den prodlení. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel vedle 
škody, která objednateli vznikne v důsledku porušení povinnosti, na kterou se vztahuje 
smluvní pokuta.

10.2. Objednatel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu uhrazení faktury ve lhůtě 
splatnosti uvedené v čl. 8. této smlouvy zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

11. Jiné ujednání

11.1. Objednatel je oprávněn na základě oznámení provádět průběžnou kontrolu předmětu 
smlouvy.

11.2. Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o skutečnostech nasvědčujících 
tomu, že předmět díla nebude možné realizovat dle metodiky ve smlouvě obsažené.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a se zveřejněním celého textu 
této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina

12.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.

12.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích stím, že jeden výtisk obdrží objednatel a 
jeden výtisk obdrží zhotovitel.

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

12.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv splní objednatel.

12.6. Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání 
veřejných zakázek ze dne 29. 6. 2021.

12,7. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

12.8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha 1 - „Evidenční list s částí první a druhou“.

V Pelhřimově dne
26. 09. 2022

V Jihlavě dne
3 tt 09. 2022

Čosxomorvske myslivegk jednet, , ,

za zhotovitele

Ing. Lubomír Nechvátal 
předseda OMS

Ing. Pavel Hájek
radní kraje

7 1,g
Kraj vysočina j
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Evidenční list předložených spodních čelistí za OMS: Pelhřimov
část první

Poř. 
číslo Uživatel honitby Kontaktní osoba

Mob.tel. kont. os. 
uživatele

Počet Čelistí

Číslo účtu/ hotově
Částka za výkup čelistí 

(Kč)
Potvrzení o převzetí částky za 

výkuppředlož. uznaných



Evidenční list předložených markantů za OMS: Pelhřimov
Část druhá

Metodika stanovení fin. prostředků pro výkup markantů (čl. 2.1. smlouvy)
v případě nedostatku finančních protředků stanovených čl. 6.2. smlouvy

Nabalované následujícím způsobem:
Pořadí: 1. Kategorie bachyněk - lončaček se stoličkou M2 zcela vyvinutou a zároveň M3 ne zcela vyvinutou

2. Kategorie mladších selat s neprořezanou (ani zčásti - z čelisti) stoličkou Ml
3, Kategorie ostatních selat - s různým stavem prořezanosti stoličky Ml podle data lovu, 

v rozhodný den (při více uživatelích) dále vzestupně podle ofíc. názvu uživatele honitby

Poř. číslo Datum lovu Uživatel honitby 
(abecedně)

Sele 350 nebo 500 Kč/ks 
bachyně 400 Kč/ks

Částka 
nabalované (Kč)


