Evidenční číslo přid lené z Centrální evidence smluv: 160141

SMLOUVA O ZůJIŠT NÍ OSV TOVÉ KůMPůN ZůM
NA POPULůRIZůCI VÝZNůMU ŽIVOTů V P D

ENÉ

TATO SMLOUVA O ZůJIŠT NÍ OSV TOVÉ KůMPůN ZůM ENÉ Nů POPULůRIZůCI
VÝZNůMU ŽIVOTů V P D Ědále jen „Smlouva“ě je uzavřena ve smyslu ustanovení § 1746 odst.
2 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. Tomášem Kažmierskim, ředitelem
a dobrovolných nástrojů
IČO:
00164801
bankovní spojení:
xxxxxxxxxx
číslo účtu:
xxxxxxxxxx
zástupce pro v cná jednání: Mgr. Miroslav Novák

odboru

finančních

DÁLE JEN „Objednatel“
NA STRAN JEDNÉ,
A
Ivanem St íteským
sídlo:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
tel.:
e-mail:

Mozartova 3816/25, 796 01 Prost jov
10076671
CZ5603141676 ĚJe plátcem DPH.)
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
DÁLE JEN „Zhotovitel“¨
NA STRAN DRUHÉ,
OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČN JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIV „Smluvní strana“.
Článek 1
P EDM T SMLOUVY

1.1

Předm tem této Smlouvy je povinnost Zhotovitele zajistit osv tovou kampaň zam řenou
na popularizaci významu života v půd s využitím audiovizuálních materiálů vytvořených
za tímto účelem Zhotovitelem Ědále jen „Médium“ě, která bude dále prezentována
Zhotovitelem na n kolika přednáškách Ědále jen „P ednášky“ě, to vše dle požadavků
Objednatele a za podmínek stanovených dále v této Smlouv ĚMédium a Přednášky
společn dále jen „Pln ní“ě, a to řádn , bez vad a nedod lků. Podrobná specifikace Pln ní
je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.
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1.2

Předm tem této Smlouvy je dále povinnost Objednatele zaplatit Zhotoviteli za řádn a včas
poskytnuté Pln ní cenu ve výši a za podmínek stanovených v čl. 3. této Smlouvy.
Článek 2
DOBů ů MÍSTO PLN NÍ

2.1

Zhotovitel je povinen realizovat Pln ní ve dvou etapách s tím, že Médium je povinen předat
Objednateli v souladu s čl. 4 této Smlouvy nejpozd ji do 15. 11. 2016 a Přednášky
realizovat následn nejpozd ji do 22. 12. 2016, a to dle termínů písemn dohodnutých
s Objednatelem v průb hu pln ní této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci
Pln ní ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy.

2.2

Místem pln ní je sídlo Objednatele uvedené výše v této Smlouv , a dále místo uskutečn ní
Přednášek které bude následn stanoveno, není-li ujednáno jinak. Zhotovitel není
oprávn n m nit místo pln ní bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
Článek 3
CENů ů PLůTEBNÍ PODMÍNKY

3.1

Celková cena za realizaci Pln ní dle čl. 1 odst. 1.1 této Smlouvy činí 161.157,02
Kč bez dan z přidané hodnoty Ědále jen „DPH“ě. DPH činí v souladu s aktuáln platnou
a účinnou právní úpravou 21 %, tedy 33.842,98 Kč. Celková cena včetn DPH tedy činí
195.000,- Kč Ědále jen „Cena“ě. Zhotovitel je plátcem DPH.

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
Pln ní, 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 dvou
faktur. První fakturu ve výši 50 % Ceny je Zhotovitel oprávn n vystavit do 5 dnů ode dne
řádného předání a převzetí Média v souladu s čl. 4 této Smlouvy. Druhou fakturu ve výši
50 % Ceny je Zhotovitel oprávn n vystavit po řádném spln ní předm tu pln ní dle této
Smlouvy jako celku, tedy po řádném uskutečn ní Přednášek. Podmínkou pro vystavení
první faktury je řádné předání Média a pro vystavení druhé faktury potvrzení řádného
uskutečn ní Přednášek Ěvždy včetn podrobného vyúčtování); přílohou obou faktur proto
musí být soupis skutečn provedených služeb, prací apod., resp. předávací protokoly
dle čl. 4. této Smlouvy.

3.5

Faktury budou 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 bez/včetn DPH) a budou mít náležitosti obchodní
listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktury budou označeny číslem Smlouvy
z Centrální evidence smluv Objednatele 160141 Ěviz také záhlaví této Smlouvyě.

3.6

Faktury budou zaslány ve dvou vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru:
Ministerstvo životního prostředí, Odbor finančních a dobrovolných nástrojů, Vršovická
1442/65, 100 10 Praha 10, popř. elektronicky na adresu miroslav.novak@mzp.cz.
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3.7

Objednatel je oprávn n vrátit jakoukoli 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 faktur je 28 dní ode dne jejich 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 ĚCZKě, rovn ž
veškeré cenové údaje na fakturách budou v této m n .
Článek 4
P EDÁNÍ ů P EVZETÍ PLN NÍ

4.1

Médium Ějakožto první část Pln níě bude předáno Objednateli nejpozd ji do 15. 11. 2016,
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 tné části
Pln ní (Médiumě, označení a identifikační údaje Objednatele a Zhotovitele, číslo Smlouvy
přid lené z Centrální evidence smluv a datum jejího uzavření, prohlášení Objednatele,
že Médium přejímá, popř. nepřejímá, soupis provedených činností, popř. vad, datum
a místo sepsání, jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele. Tento předávací
protokol bude tvořit přílohu 1. faktury.

4.2

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

4.3

O řádné realizaci Pln ní jako celku Ětedy včetn potvrzení řádného uskutečn ní
Přednášekě bude mezi Smluvními stranami sepsán rovn ž předávací protokol analogicky
dle odst. 4.1 tohoto článku, který bude tvořit přílohu 2. faktury.
článek 5
PRÁVů ů POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRůN

5.1

Zp sob pln ní Smlouvy. Zhotovitel je povinen realizovat Pln ní svým jménem, na svůj
náklad, na vlastní odpov dnost a nebezpečí v ujednaných termínech. Zhotovitel je povinen
realizovat Pln ní v souladu s platnými právními předpisy. Objednatel je oprávn n Médium
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

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 na odůvodn né vyžádání poskytne Zhotoviteli podklady
nutné pro řádnou realizaci Pln ní, a to jak v elektronické podob , tak v tišt né podob ,
pokud bude mít tyto k dispozici.

5.4

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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5.5

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 Pln ní, 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.

5.6

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.

5.7

Kontrola pln ní. Zhotovitel je povinen Objednateli umožnit provést kontrolu pln ní dle této
Smlouvy kdykoli po předchozí výzv Objednatele, a to po celou dobu trvání této Smlouvy.

5.8

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.

5.9

Zhotovitel se zavazuje veškeré výstupy Pln ní Ězejména Média) opatřit prvky publicity
a propagace Ministerstva životního prostředí Ědále jen „MŽP“ě.
článek 6
PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRůN

6.1

Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou předm tu
pln ní a že je způsobilý k řádné a včasné realizaci Pln nídle 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 realizovat Pln ní podle svých odborných znalostí, zkušeností, praxe,
při jeho realizaci 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 realizovat Pln ní 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.
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článek 7
PRÁVů Z VůD, SůNKCE, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
7.1

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na Médium záruku za jakost v délce
6 m síců, a to počínaje dnem převzetí Média 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 Média, 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 realizací Pln ní, resp. jeho částí o více než 30 dní oproti
termínům stanoveným v čl. 2 odst. 2.1 této Smlouvy;

b)

jestliže Zhotovitel ujistil Objednatele, že Médium 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 Médiu, upravit řešení a doplnit
řešení Média. Budou-li po předání a převzetí Média zjišt ny vady či nedod lky,
je Zhotovitel povinen odstranit je do 30 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 realizovat Pln ní 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 realizací Pln ní, resp. jeho částí v dohodnutých termínech
dle čl. 2. odst. 2.1 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 čl. 5 a 6 této Smlouvy
je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý
takový případ.

7.10

Smluvní pokuty jsou splatné do 28 dnů 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
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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.
článek Ř
TRVÁNÍ SMLOUVY

8.1

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 22. 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 nebo odstoupením od Smlouvy
dle čl. 7. odst. 7.3, 7.5 a 7.6 Smlouvy, a dále v souladu s příslušnými ustanoveními
Občanského zákoníku.

8.3

Objednatel je oprávn n od této Smlouvy odstoupit rovn ž v případ nedodržení termínu
realizace Pln ní dle termínů uvedených v čl. 2 odst. 2.1. této Smlouvy.

8.4

V případ předčasného ukončení Smlouvy dohodou či odstoupením jsou Smluvní strany
povinny provést vypořádání vzájemných práv a povinností v souladu s právními předpisy.
článek ř
ZÁV REČNÁ USTůNOVENÍ

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. Zveřejn ní obsahu Smlouvy
nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti. Zhotovitel rovn ž souhlasí
se zveřejn ním této Smlouvy na profilu Objednatele.

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.

6/11

Evidenční číslo přid lené z Centrální evidence smluv: 160141
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
dv si ponechá Objednatel a dv vyhotovení obdrží Zhotovitel.

9.9

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
a)

Příloha č. 1: Bližší specifikace Pln ní,

b)

Příloha č. 2: Cenový rozpočet;

c)

Příloha č. 3: Výpis ze živnostenského rejstříku Zhotovitele.

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

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

V Praze, dne 29. 08. 2016

V Praze, dne 29. 08. 2016

Česká republika – Ministerstvo životního
prost edí
Ing. Tomáš Kažmierski
ředitel odboru finančních a dobrovolných
nástrojů

Ivan St íteský
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P íloha č. 1: Bližší specifikace Pln ní
Objednatel požaduje zajišt ní osv tové kampan zam řené na popularizaci významu života
v půd s využitím audiovizuálních materiálů vytvořených Zhotovitelem za tímto účelem. Jedná
se o systémovou popularizaci tématu, který bývá v rámci environmentálního vzd lávání, výchovy
a osv ty (dale jen „EVVO“) často opomíjen a přitom je pro EVVO aktuáln zásadní. Objednatel
je aktuáln gestorem Adaptační strategie a Opatření pro zmírn ní negativních dopadů sucha
a nedostatku vody a ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí České republiky (dale
jen „SFŽP“) vytváří programy podpory např. obcí, jejichž součástí je i správná péče o půdu.
Pro tuto oblast ale dosud neexistují kvalitní vzd lávací a osv tové programy, které by u cílových
skupin pomohly rozvíjet jak znalosti, tak emoční vazbu.
Osv tová kampaň bude mít tyto závazné parametry:
-

bude se skládat z vytvoření Média, umožn ní jeho využívání školami, a realizací následných
Přednášek (viz Smlouva),

-

bude srozumitelná široké veřejnosti, ale i žákům a studentům,

-

vzd lávací výstupy audiovizuálního charakteru (Médium) budou dálkov dostupné pro využití
v rámci školních vyučování,

-

bude shrnovat život v půd a význam činnosti půdních živočichů pro člov ka, možnosti
sledování vývoje úrodnosti půdy, přínosy využívání přírodních procesů v hospodářské
činnosti člov ka, ovlivňování vlastností půdy člov kem a význam půdy pro kvalitu potravin,

-

bude zahrnovat minimáln 3 popularizační přednášky k dané problematice ĚPřednáškyě,

-

k oslovení škol budou využity relevantní média Ěnapř. Bedrníkě a spolupráce se středisky
ekologické výchovy Ěnapř. Lipkaě.
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P íloha č. 2: Cenový rozpočet
Autorské/lektorské honoráře, odborní poradci při zpracování dokumentu – 10 tis. Kč
Výroba Média – audiovizuální pomůcky Ěvčetn internetového zpřístupn níě – 140 tis. Kč
PR Ěpopularizace a placená reklama v relevantních mediích) – 5 tis. Kč
Cestovné Ěpřednášky Praha, Brno, Olomoucě – 10 tis. Kč
Koordinátor projektu – 30 tis. Kč
Celkem bez DPH: 161.157,02 Kč
Celkem s 21 % DPH: 195.000,- Kč
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P íloha č. 3: Výpis ze živnostenského rejstříku Zhotovitele
Ěnásledujeě

10/11

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku
Platnost k 15.09.2016 11:37:40

Jméno a příjmení:

Ivan Stříteský

Datum narození:

14.03.1956

Občanství:

Česká republika

Sídlo:

Mozartova 3816/25, 796 01, Prostějov

Identifikační číslo osoby: 10076671
Živnostenské oprávnění č.1
Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:

Výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů
a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů - výroba
a prodej audiovizuláních programů

Druh živnosti:

Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:

25.09.1992

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Provozovny k předmětu podnikání číslo
1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obor činnosti: Výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a
půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů - výroba a prodej audiovizuláních programů
Mozartova 3816/25, 796 01, Prostějov
Adresa:
Identifikační číslo provozovny: 1007654601
Zahájení provozování dne: 25.09.1992
Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Prostějova
Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány
v živnostenském rejstříku.
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