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TATO SMLOUVA O DÍLO Ědále jen „Smlouva“ě je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zn ní pozd jších předpisů Ědále jen „Občanský zákoník“ě,
MEZI
Českou republikou – Ministerstvem životního prost edí
sídlo:
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupenou:
Ing. Janem Šímou, ředitelem odboru druhové ochrany a implementace
mezinárodních závazků
IČO:
00164801
bankovní spojení:
xxxxxxxxxx
číslo účtu:
xxxxxxxxxx
zástupce pro v cná jednání: Mgr. Libuše Vlasáková
DÁLE JEN „Objednatel“
NA STRAN JEDNÉ,
A
Českou společností ornitologickou
sídlo:
Na b lidle 252/34, 150 00 Praha 5
zastoupenou:
Mgr. Zdeňkem Vermouzkem, ředitelem
IČO:
49629549
DIČ:
CZ49629549 ĚJe plátce DPHě
bankovní spojení:
xxxxxxxxxx
číslo účtu:
xxxxxxxxxx
zástupce pro v cná jednání:: Mgr. Zden k Vermouzek
zapsanou ve spolkovém rejstříku vedeném M stským soudem v Praze, sp. zn. L 1371
DÁLE JEN „Zhotovitel“
NA STRAN DRUHÉ,
OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČN JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIV „Smluvní strana“.

1.

P EDM T SMLOUVY

1.1

Předm tem této Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést dílo spočívající ve zpracování vybraných
kapitol dokumentu s názvem „Strategie ochrany dravců a sov České republiky“ Ědále jen „Dílo“ě.
Konkrétn bude v r. 2016 zpracována kapitola č. 3 s názvem „Vyhodnocení biologie a současného
stavu jednotlivých druhů“ a kapitola č. 9 s názvem „Přílohy“. Zhotovitel se bude dále podílet
na zpracování části č. 1 s názvem „Úvod“. Podrobná specifikace a popis zpracování a dohodnutá
odpov dnost za zpracování jednotlivých částí Díla jsou uvedeny v příloze č. 1 této Smlouvy.

1.2

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle požadavků Objednatele a za podmínek stanovených dále
v této Smlouv , a to řádn , bez vad a nedod lků.

1.3

Dílo bude sloužit pro naplňování Memoranda o ochran st hovavých dravců a sov, jehož garantem
je v České republice Objednatel. Celý dokument „Strategie ochrany dravců a sov České republiky“
bude kompletn dokončen v r. 2017. Práce České společnosti ornitologické Ědále jen „ČSO“ě
na dokumentu bude rovn ž smluvn upravena.
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1.4

Předm tem této Smlouvy je dále povinnost Objednatele zaplatit Zhotoviteli za řádn
provedené Dílo cenu ve výši a za podmínek stanovených v článku 3. této Smlouvy.

a včas

2.

DOBA A MÍSTO PLN NÍ

2.1

Zhotovitel je povinen realizovat Dílo nejpozd ji do 09. 12. 2016. Zhotovitel se zavazuje zahájit
realizaci Díla ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy.

2.2

Místem pln ní je sídlo Zhotovitele uvedené výše v této Smlouv , není-li ujednáno jinak.

3.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1

Celková cena za realizaci Díla dle čl. 1. odst. 1.1 této Smlouvy činí 57 850,- Kč bez dan z přidané
hodnoty Ědále jen „DPH“ě. DPH činí v souladu s aktuáln platnou a účinnou právní úpravou 21 %,
tedy 12 148,50 Kč. Celková cena včetn DPH tedy činí 69 998,50 Kč Ědále jen „Cena“ě.

3.2

Tato Cena je stanovena pro celý rozsah předm tu pln ní této Smlouvy jako cena konečná, pevná
a nepřekročitelná. V Cen jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na realizaci Díla, tedy veškeré
práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné spln ní předm tu této
Smlouvy.

3.3

Cenu je možné zm nit či překročit pouze v případ zm ny příslušných právních předpisů
upravujících výši DPH. V takovém případ bude účtována DPH ve výši platné k datu uskutečn ní
zdanitelného pln ní.

3.4

Cena bude Zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem v české m n na základ jediné celkové
faktury po řádném spln ní předm tu pln ní dle této Smlouvy. Zhotovitel je oprávn n vystavit
fakturu do 7 dnů po převzetí a akceptaci Díla Objednatelem v souladu s čl. 4. této Smlouvy.
Podmínkou pro vystavení faktury je řádné předání Díla a předávací protokol dle čl. 4. této Smlouvy.

3.5

Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve zn ní pozd jších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve zn ní pozd jších předpisů, Ějedná se především o označení faktury a její číslo, obchodní
firmu/název, sídlo a IČO Smluvních stran, předm t Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku
v člen ní bez/s DPHě a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku.
Faktura bude označena číslem Smlouvy z Centrální evidence smluv Objednatele 160205 Ěviz také
záhlaví této Smlouvyě.

3.6

Faktura bude zaslána ve dvou vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru:
Odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků, Ministerstvo životního prostředí,
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10.

3.7

Objednatel je oprávn n vrátit fakturu do konce doby splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné
náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém
případ se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná b žet ode dne doručení opravené
nebo dopln né faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případ v prodlení.

3.8

Splatnost faktury je 14 dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit
fakturovanou částku je spln na odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel
neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradn v Kč (CZK), rovn ž veškeré cenové údaje
na faktuře budou v této m n .
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4.

P EDÁNÍ A P EVZETÍ DÍLA

4.1

Dílo bude spln no jeho celkovým předáním a převzetím, a to bez vad a nedod lků v míst sídla
Objednatele, o čemž Smluvní strany pořídí předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat
alespoň: označení předm tu pln ní ĚDíloě, označení a identifikační údaje Objednatele a Zhotovitele,
číslo Smlouvy přid lené z Centrální evidence smluv a datum jejího uzavření, prohlášení
Objednatele, že Dílo přejímá, popř. nepřejímá, soupis provedených činností, popř. vad, datum
a místo sepsání, jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele.

4.2

Dílo bude Zhotovitelem zpracováno jako textový dokument a odevzdáno ve dvou svázaných
výtiscích ve formátu A4. Současn bude Dílo předáno Objednateli na datovém nosiči ĚCD)
ve formátu WORD.

4.3

Jedna kopie Díla bude předána rovn ž Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky, která
byla pov řena zpracováním celkového návrhu „Strategie na ochranu dravců a sov České republiky“.

4.4

Povinností Zhotovitele je dodat Dílo bezvadné, tzn. prosté všech vad a nedod lků. Povinnost
Zhotovitele je spln na předáním bezvadného Díla, příp. až odstran ním vad a nedod lků.

5.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1

Způsob pln ní Smlouvy. Zhotovitel je povinen provést a předat Objednateli Dílo svým jménem,
na svůj náklad, na vlastní odpov dnost a nebezpečí v ujednaných termínech. Zhotovitel je povinen
zpracovat Dílo v souladu s platnými právními předpisy České republiky Ědále též „ČR“). Objednatel
je výlučným vlastníkem Díla a je oprávn n Dílo bez omezení využít pro svoji potřebu a pro potřebu
svých resortních organizací.

5.2

Odpov dnost za škodu. Zhotovitel odpovídá v plné výši za škody vzniklé Objednateli nebo třetím
osobám v souvislosti s pln ním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této
Smlouvy. Takové škody budou řešeny dle platných právních předpisů.

5.3

P ekážky na stran Zhotovitele. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodlen oznámit jakoukoliv
skutečnost, která by mohla mít, byť i částečn , vliv na schopnost Zhotovitele plnit jeho povinnosti
vyplývající z této Smlouvy. Takovým oznámením však Zhotovitel není zbaven povinnosti nadále
plnit povinnosti vyplývající mu z této Smlouvy.

5.4

Použití Díla Zhotovitelem. Zhotovitel je oprávn n využívat výstupy Díla při své další činnosti,
a to zejména v rámci výzkumu a zajišťování ochrany dravců a sov a při své osv tové a přednáškové
činnosti. Zhotovitel se zavazuje, že v případ publikace jakýchkoli informací o Díle a jeho výstupech
v českých i zahraničních médiích vždy u článku uvede následující informaci: Projekt byl financován
z prostředků Ministerstva životního prostředí vyčleněných na implementaci závazků vyplývajících
z členství ČR v mnohostranných environmentálních smlouvách.

5.5

Pokyny Objednatele. Zhotovitel má povinnost a zavazuje se řídit se při pln ní této Smlouvy
pokyny Objednatele. Povinnost Zhotovitele dle ustanovení § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku
upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů není tímto ustanovením dotčena. Objednatel poskytne
Zhotoviteli podklady nutné pro řádnou realizaci Díla, a to jak v elektronické podob , tak v tišt né
podob , pokud bude mít tyto k dispozici.

5.6

Ochrana práv t etích osob. Zhotovitel se při pln ní Smlouvy zavazuje respektovat veškeré obecn
závazné právní předpisy, zejména se zavazuje, že se svým jednáním nedopustí nekalé sout že
a že při pln ní této Smlouvy nebude zasahovat do práv třetích osob, ani výsledek činnosti
Zhotovitele nebude zasahovat nebo jakýmkoliv způsobem porušovat práva třetích osob.
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5.7

Součinnost. Smluvní strany jsou povinny při pln ní této Smlouvy vzájemn spolupracovat,
poskytnout si vzájemn veškerou součinnost nezbytn nutnou pro pln ní této Smlouvy a vzájemn
se informovat o skutečnostech, které jsou nebo mohou být významné pro pln ní této Smlouvy.
Zhotovitel je dále povinen umožnit kontrolu v míst pln ní i kontrolu všech dokladů souvisejících
s realizací Díla, a to zejména v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve zn ní
pozd jších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole Ěkontrolní řádě, ve zn ní pozd jších
předpisů. Tyto povinnosti trvají i po ukončení této Smlouvy.

5.8

Kontrola pln ní. Objednatel může průb žn kontrolovat stav zpracování Díla a může si také
od Zhotovitele vyžádat protokol o stavu pln ní Díla.

5.9

Započtení, postoupení. Zhotovitel není oprávn n bez předchozího písemného souhlasu Objednatele
provád t jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv pohledávkám
Objednatele vůči Zhotoviteli, ani postupovat jakákoliv svoje práva a pohledávky vůči Objednateli
na třetí osoby.

6.

PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

6.1

Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou předm tu pln ní
a že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla dle této Smlouvy. Dále prohlašuje, že jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky potřebné k bezchybnému pln ní
Smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému
pln ní předm tu Smlouvy.

6.2

Zhotovitel bude zhotovovat Dílo podle svých odborných znalostí, zkušeností, praxe, při jeho
zhotovování bude postupovat s náležitou odbornou péčí, v souladu s touto Smlouvou, jejími
přílohami a dle pokynů a požadavků Objednatele.

6.3

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, které mu byly Objednatelem poskytnuty
a je si v dom, že nemůže v průb hu pln ní předm tu Smlouvy uplatnit nároky na úpravu smluvních
podmínek Ězadáníě, a zavazuje se provést Dílo dle předaných podkladů, v souladu s obecn
závaznými právními předpisy a pokyny Objednatele.

6.4

Smluvní strany prohlašují, že předm t Smlouvy není pln ním nemožným a že Smlouvu uzavírají
po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

6.5

Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči n mu zahájeno
insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči n mu není vydáno žádné soudní rozhodnutí,
či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu nebo rozhodce na pln ní, které by mohlo být
důvodem soudní exekuce na majetek Zhotovitele, nebo by mohlo mít jakkoliv negativní vliv
na schopnost Zhotovitele splnit povinnosti vyplývající z této Smlouvy, a že takové řízení nebylo
vůči n mu zahájeno.

7.

PRÁVA Z VAD, SANKCE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na Dílo záruku za jakost v délce 6 m síců,
a to počínaje dnem převzetí Díla Objednatelem.

7.2

Vady musí Objednatel uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.

7.3

Je-li vadné pln ní podstatným porušením této Smlouvy, má Objednatel právo na odstran ní vady
opravou nebo úpravou Díla, na přim řenou slevu nebo odstoupení od této Smlouvy. Smluvní strany
se dohodly, že za podstatné porušení Smlouvy bude považováno zejména:
a)

prodlení Zhotovitele s provedením Díla o více než 60 dní;
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b)

jestliže Zhotovitel ujistil Objednatele, že Dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti
Objednatelem vymín né, anebo že nemá žádné vady, a toto ujišt ní se následn ukáže
nepravdivým.

7.4

Zhotovitel je povinen na základ připomínek Objednatele k Dílu, upravit řešení a doplnit řešení Díla.
Budou-li po předání a převzetí Díla zjišt ny vady či nedod lky, je Zhotovitel povinen odstranit
je do 15 dnů od vyhotovení předávacího protokolu, v n mž jsou takové vady a nedod lky uvedeny.

7.5

Odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Zhotovitel
je povinen provád t Dílo v souladu s touto Smlouvou, požadavky Objednatele a v souladu s obecn
závaznými právními předpisy. Jestliže Zhotovitel tyto povinnosti vyplývající ze Smlouvy poruší
a nezjedná nápravu ani v dodatečné přim řené lhůt , jedná se o podstatné porušení Smlouvy
ze strany Zhotovitele a Objednatel má právo od Smlouvy okamžit odstoupit.

7.6

Objednatel je dále oprávn n odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí, že Zhotovitel:
a)

nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování
nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo n koho jiného, přímo nebo nepřímo,
v zadávacím řízení nebo při provád ní Smlouvy; nebo

b)

zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivn ní zadávacího řízení nebo provád ní
Smlouvy ke škod Objednatele, včetn užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod
volné a otevřené sout že.

7.7

V případ prodlení s úhradou faktury je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení
z dlužné částky ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

7.8

V případ prodlení Zhotovitele s předáním Díla v dohodnutém termínu či v případ prodlení
s pln ním oproti termínům dle čl. 2. této Smlouvy a odst. 7.4 tohoto článku je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.

7.9

V případ porušení povinností Zhotovitele vyplývajících z článku 5. a 6. této Smlouvy je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny za každý takový případ.

7.10

Smluvní pokuty jsou splatné do 12 dní ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení Zhotoviteli.
Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele nahradit
újmu vzniklou Objednateli porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. Objednatel
je oprávn n požadovat náhradu škody v plné výši bez ohledu na ujednanou smluvní pokutu.

7.11

Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno v písemné form . Odstoupením se závazek založený
Smlouvou zrušuje od počátku. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení odstoupení
od Smlouvy Zhotoviteli. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého
z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, pokud
již dosp l ani ujednání o způsobu řešení sporů a volb práva. Obdobné platí pro i pro předčasné
ukončení Smlouvy jiným způsobem.

8.

TRVÁNÍ SMLOUVY

8.1

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 09. 12. 2016.

8.2

Před uplynutím doby dle odst. 8.1 tohoto článku lze tuto Smlouvu ukončit na základ vzájemné
písemné dohody obou Smluvních stran, písemnou výpov dí Smlouvy ze strany Objednatele dle odst.
8.3 tohoto článku či ze strany Zhotovitele dle odst. 8.4 tohoto článku nebo odstoupením od Smlouvy
dle článku 7.odst. 7.3, 7.5 a 7.6 této Smlouvy, a dále v souladu s příslušnými ustanoveními
Občanského zákoníku.
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8.3

Objednatel je oprávn n vypov d t Smlouvu kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Výpov ď Smlouvy
musí být Objednatelem učin na písemn a doručena Zhotoviteli, přičemž výpov dní doba v délce
15 pracovních dnů počíná b žet dnem následujícím po dni doručení písemné výpov di Zhotoviteli.

8.4

Zhotovitel je oprávn n vypov d t Smlouvu kdykoli v jejím průb hu, pokud není schopen plnit své
povinnosti z důvodu na stran Objednatele Ěnapř. neposkytnutí součinnosti Objednatele, nepln ní
povinností Objednateleě. Výpov dní doba bude v takovém případ činit 15 dní a počne b žet
následující den po doručení písemné výpov di Objednateli.

8.5

V případ předčasného ukončení Smlouvy dohodou, výpov dí či odstoupením jsou Smluvní strany
povinny provést vypořádání vzájemných práv a povinností v souladu s právními předpisy.

9.

ZÁV REČNÁ USTANOVENÍ

9.1

Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti
Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem a předpisy
souvisejícími.

9.2

Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základ nebo v souvislosti s touto
Smlouvou budou primárn řešeny jednáním Smluvních stran. V případ , že tyto spory nebudou
v přim řené dob vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy České republiky.

9.3

Zhotovitel bezvýhradn souhlasí se zveřejn ním své identifikace a plného zn ní Smlouvy včetn
Ceny v souladu s příslušnými právními předpisy.

9.4

Tato Smlouva může být m n na nebo doplňována pouze formou písemných vzestupn číslovaných
dodatků podepsaných ob ma Smluvními stranami. Ke zm nám či dopln ní neprovedeným písemnou
formou se nepřihlíží.

9.5

V případ , že n které ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným
či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají ostatní
ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho
obsahu anebo z okolností, za nichž byla tato Smlouva uzavřena, nevyplývá, že jej nelze odd lit
od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladn nahradit neplatné,
neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem
a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouv jako celku.

9.6

Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí zm ny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi
smluvních stran vzniklými na základ této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatn ní ustanovení
§ 1765 odst. 1, § 1766 a § 2620 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto
Smlouvou.

9.7

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu ob ma Smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejn ní v Informačním systému Registr smluv Ědále jen „IS RS“ě, za podmínek
stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti n kterých smluv,
uveřejňování t chto smluv a o registru smluv Ězákon o registru smluvě. Uveřejn ní Smlouvy
v IS RS zajistí Objednatel.

9.8

Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž tři si ponechá
Objednatel a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

9.9

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
a)

Příloha č. 1: Popis zpracování Díla;

b)

Příloha č. 2: Výpis ze spolkového rejstříku Zhotovitele.
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9.10

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjad uje jejich svobodnou, vážnou, určitou
a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu p ečetly, s jejím obsahem
souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

V Praze, dne 14. 09. 2016

V Praze, dne 14. 09. 2016

Česká republika – Ministerstvo životního
prost edí
Ing. Jan Šíma
ředitel odboru druhové ochrany a implementace
mezinárodních závazků

Česká společnost ornitologická
Mgr. Zden k Vermouzek
ředitel
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P íloha č. 1: Popis zpracování Díla
Výchozím dokumentem/návodem pro přípravu dokumentu je sm rnice/metodika, zpracovaná koordinační
jednotkou Memoranda na ochranu dravců a sov. Tuto metodiku bude Zhotovitel Díla pln respektovat.
Stejn tak bude respektovat formát dokumentu, který byl zpracován koordinační jednotkou Memoranda.
Originální tj. anglická verze metodiky bude Zhotoviteli poskytnuta Objednatelem v elektronické podob .
Při příprav Díla bude zhotovitel úzce spolupracovat s Objednatelem a Agenturou ochrany přírody a krajiny
České republiky Ědále jen „AOPK“).
Formát NS – dle metodiky zpracované koordinační jednotkou MoU
Vrchní strana








Název: Národní strategie ochrany dravců a sov České republiky
Ilustrativní obrázek, fotka
Loga zpracovatelů, přisp vovatelů a sponzorů
Místo a datum uveřejn ní

Vnit ní strana














Název strategie
Objednatel, sponzoři
Zpracovatelé
Seznam přisp vovatel
Editoři
Překladatelé
Doporučená citace včetn ISBN

Pod kování
Seznam zkratek
Obsah
Seznam tabulek
Seznam obrázků
Stručný souhrn (širší rámec a cíl strategie, geografické vymezení, souhrn ochranného a zákonného statutu
druhů, na něž se strategie vztahuje, hlavní ohrožující faktory druhů, priority pro druhy, oblasti a stanoviště,
cíl plánu, prioritní činnosti, hlavní principy strategie)
1. Úvod (zpracovatel: MŽP ve spolupráci s AOPK a ČSO)
Výchozí situace, celkový cíl a účel strategie
SWOT analýza přípravy a naplňování Strategie Ětj Strengths-Weakness-Opportunities-Threats) =silné-slabépříležitosti-rizika
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2. Obecné informace (zpracovatel MŽP)
Datum podpisu CMS a MoU, období pokryté strategií, geografické vymezení, zpracovatelé, přisp vovatelé,
datum schválení a postoupení koordinační jednotce MoU
3. Vyhodnocení biologie a současného stavu jednotlivých druhů (zpracovatel ČSO, kapitola 3.2. MŽP)
Část, která poskytuje celkový pohled a shrnutí výchozích podkladů a informací. Klíčové charakteristiky
současných podmínek a okolností jsou jasn a stručn popsány.
3.1 Přehled základních údajů




Základní údaje o lokalizace, geografické koordináty, klimatické podmínky, mapa s vyznačením
významných lokalit
Tabulka 3 – Seznam klíčových oblastí/míst pro druhy kategorie 1 a prioritní druhy ČR

3.2 Relevantní úmluvy, národní politiky, záchranné programy atd.
3.3 Monitoring populací dravců a sov


Sb r dat Ěklíčové instituce, síť spolupracovníků, databáze, informační toky, atd.ě

3.4 Seznam druhů




Seznam druhů dravců a sov vyskytujících se rámci státu
Shrnutí jejich statusu Ětabulka 1 = prioritní druhy – dle MoU kategorie 1 a národní „vlajkové „ druhy
Ětabulka 2ě, ostatní druhy Ědle MoU kategorie 2 v tabulce 2)

3.5 Seznam lokalit – významných pro st hovavé druhy dravců a sov
 Úplný seznam klíčových stanovišť
 Významná stanovišt

3.6 Seznam stanovišť – významných pro st hovavé druhy dravců a sov
3.7 Vyhodnocení ohrožení/ohrožujících faktorů
3.8 Rozbor zainteresovaných osob a organizací
4. P ístup k ochran – navržené činnosti na národní úrovni pro zajišt ní ochrany jednotlivých druhů
dravců a sov (zpracovatel: 4.1. – 4.3. + 4.6. AOPK, 4.4. – 4.5. AOPK ve spolupráci s ČSO)
4.1 Zlepšení zákonné ochrany
4.2 Chránit a /nebo pečovat o významné lokality a tahové cesty
4.3 Ochrana stanovišť a udržitelný management
4.4 Zvyšování pov domí o problémech, kterým čelí dravci a sovy a nezbytná opatření pro jejich ochranu
4.5 Monitoring populací dravců a sov, provád ní výzkumu a vhodných nápravných opatření
4.6 Podpůrná opatření
5. Existující a potenciální zdroje financování (zpracovatel AOPK)
Seznam existujících a možných finančních zdrojů na národní a mezinárodní úrovni.
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6. Záv ry (zpracovatel AOPK + ČSO)
Souhrn záv rů o současném stavu. Seznam omezení a limitujících faktorů, které by mohly mít vliv
na naplňování strategie. Příklady takových omezení.
7. Další doporučení (zpracovatel: AOPK, ČSO, MŽP)
Stručný souhrn budoucích potřeb nezbytných pro úsp šné a efektivní naplňování strategie
8. Reference (zpracovatel: AOPK, ČSO, MŽP)
Seznam klíčových dokumentů a podkladů použitých pro přípravu strategie Ězapsat dle vzoruě
9. P ílohy (zpracovatel ČSO)
P íloha I
Tabulka 2 – Statut dravců a sov v ČR
Tabulka 3 – Seznam klíčových oblastí/míst pro druhy kategorie 1 a prioritní druhy ČR
Tabulka 4 – Seznam klíčových oblastí/míst pro druhy kategorie 2
Tabulka 5 – Seznam významných stanovišť pro druhy kategorie 1, prioritní druhy ČR a druhy kategorie
Tabulka 6 – Seznam ohrožujících faktorů, které mají možný nebo známý vliv na populace kategorie
1, prioritní druhy ČR a druhy kategorie 2
Tabulka 7 – Seznam klíčových účastníků a jejich postoj k dravců a sovám a jejich potenciální zájem
na ochran přírody
Tabulka 8 – Klíčové mezery ve znalostech
P íloha II
Seznam navržených činností na národní úrovni vycházejících z hlavních činností shrnutých v tabulce
2 akčního plánu MoU
P íloha III
Časový rámec pro národní činnosti
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P íloha č. 2: Výpis ze spolkového rejst íku Zhotovitele
Ěnásledujeě
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Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 18.8.2016 v 11:28:32.
EPVid:QF3e00im2LUxwJFF/3t/gw

Výpis
ze spolkového rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl L, vložka 1371

Datum zápisu:
Datum vzniku:
Spisová značka:
Název:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Účel:

1. ledna 2014
23. listopadu 1990
L 1371 vedená u Městského soudu v Praze
Česká společnost ornitologická
Na bělidle 252/34, Smíchov, 150 00 Praha
496 29 549
Spolek
Hlavním účelem, posláním a cílem ČSO je ochrana přírody a krajiny a životního
prostředí, zejména výzkum a ochrana volně žijících ptáků a jejich prostředí, a
dále ekologická výchova a vzdělávání dětí i dospělých, členů i nečlenů ČSO.

Předmět vedlejší
hospodářské činnosti:
ČSO provádí vedlejší hospodářskou činnost v oblasti ochrany přírody a krajiny a
v oblasti její propagace, zejména vlastním zemědělským hospodařením na
pozemcích, zpracováním odborných studií, poskytováním poradenství a výrobou
a prodejem prostředků přímé ochrany ptáků, pomůcek k pozorování ptáků a
propagačních předmětů.
Název nejvyššího
orgánu:
předseda a ředitel:
předseda:

Členská schůze

RNDr. JIŘÍ FLOUSEK, Ph.D., dat. nar. 23. srpna 1957
Nám. Míru 286, 543 01 Vrchlabí
Den vzniku funkce: 22. prosince 2014
ředitel:

Počet členů:
Způsob jednání:

Mgr. ZDENĚK VERMOUZEK, dat. nar. 25. března 1974
Lerchova 324/35, Stránice, 602 00 Brno
Den vzniku funkce: 1. února 2010
2
Statutárními orgány ČSO jsou předseda a ředitel, z nichž každý jedná jménem
ČSO samostatně. K jednání o zřízení a zrušení bankovního účtu a k typům
jednání určeným vnitřním předpisem se vyžaduje společné jednání obou
statutárních zástupců.

Kontrolní komise:
člen kontrolní
komise:
Ing. JAN BUČEK, dat. nar. 10. dubna 1942
Národní obrany 571/32, Bubeneč, 160 00 Praha 6
Den vzniku členství: 22. listopadu 2014
člen kontrolní
komise:
Ing. PETRA MÁLKOVÁ, dat. nar. 25. ledna 1973
Tylova 1378/24, 289 22 Lysá nad Labem
Den vzniku členství: 22. listopadu 2014

Údaje platné ke dni: 18. srpna 2016 05:48
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člen kontrolní
komise:

Počet členů:
Pobočný spolek:

doc. JUDr. VOJTĚCH STEJSKAL, Ph.D., dat. nar. 13. května 1971
Felklova 2008, 252 63 Roztoky
Den vzniku členství: 22. listopadu 2014
3
počet záznamů: 7
Pobočný spolek jedná v plném rozsahu svým jménem; ČSO neručí za závazky
pobočného spolku a pobočný spolek neručí za závazky ČSO.

Údaje platné ke dni: 18. srpna 2016 05:48
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