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Česká republika – Ministerstvo životního prost edí
●

●

●

KERAMEX Group s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO

č. MŽP-OG-51/16/GP

1

Čj.: 71644/ENV/16
Evidenční číslo p id lené z Centrální evidence smluv: 160252

TATO SMLOUVA O DÍLO Ědále jen „Smlouva“ě je uzav ena ve smyslu ustanovení § 25Ř6 a násl.
zákona č. Řř/2012 Sb., občanský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpisů Ědále jen „Občanský
zákoník“ě,
MEZI
Českou republikou – Ministerstvem životního prost edí
sídlo:
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupenou:
RNDr. Martinem Holým, editelem odboru geologie
IČO:
00164801
bankovní spojení:
xxxxxxxxxx
číslo účtu:
xxxxxxxxxx
zástupce pro v cná jednání:
Ing. Jana Mentbergerová
DÁLE JEN „Objednatel“
NA STRAN JEDNÉ,
A
KERAMEX Group s.r.o.
sídlo:
Chomutovská 74Ř/4, 360 10 Karlovy Vary
zastoupenou:
Ing. Františkem Pticenem, jednatelem
IČO:
29112681
DIČ:
CZ29112681 ĚJe plátcem DPH.ě
bankovní spojení:
xxxxxxxxxx
číslo účtu:
xxxxxxxxxx
zapsanou v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C 25646
zástupce pro v cná jednání:
Ing. František Pticen
DÁLE JEN „Zhotovitel“
NA STRAN DRUHÉ,
OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČN JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIV „Smluvní strana“.

1.

P EDM T SMLOUVY

1.1

P edm tem Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést dílo spočívající v realizování
geologických prací s názvem „Efektivní úprava a využití živcových kaolínů
v ČR“ dle požadavků Objednatele a za podmínek stanovených dále v této Smlouv Ědále
jen „Dílo“ě, a to ádn , bez vad a nedod lků. Podrobná specifikace Díla je uvedena v P íloze
č. 1 této Smlouvy: Projekt geologických prací.

1.2

P edm tem této Smlouvy je dále povinnost Objednatele zaplatit Zhotoviteli za ádn a včas
provedené Dílo cenu ve výši a za podmínek stanovených v článku 3. této Smlouvy.

2.

DOBA A MÍSTO PLN NÍ

2.1

Zhotovitel je povinen realizovat Dílo nejpozd ji do 07. 12. 2016. Zhotovitel se zavazuje
zahájit realizaci Díla ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy.

2.2

Místem pln ní je sídlo Objednatele uvedené výše v této Smlouv , není-li mezi Smluvními
stranami stanoveno písemn jinak.
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3.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1

Celková cena za realizaci Díla dle článku 1. odst. 1.1 této Smlouvy činí 160 000,- Kč bez dan
z p idané hodnoty Ědále jen „DPH“ě. DPH činí v souladu s aktuáln platnou a účinnou právní
úpravou 21 %, tedy 33 600,- Kč. Celková cena včetn DPH tedy činí 193 600,- Kč Ědále
jen „Cena“ě.

3.2

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

3.3

Cenu je možné zm nit či p ekročit pouze v p ípad zm ny p íslušných právních p edpisů
upravujících výši DPH. V takovém p ípad bude účtována DPH ve výši platné k datu
uskutečn ní zdanitelného pln ní.

3.4

Cena bude Zhotoviteli hrazena bezhotovostním p evodem v české m n na základ jediné
celkové faktury po ádném spln ní p edm tu pln ní dle této Smlouvy. Zhotovitel je oprávn n
vystavit fakturu do 7 dnů po p evzetí a akceptaci Díla Objednatelem v souladu s článkem
4. této Smlouvy. Podmínkou pro vystavení faktury je ádné p edání Díla a zároveň jeho
vyúčtování; p ílohou faktury proto musí být soupis skutečn provedených služeb, prací apod.,
resp. p edávací protokol dle článku 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 p edpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané
hodnoty, ve zn ní pozd jších p edpisů, Ějedná se p edevším o označení faktury a její číslo,
obchodní firmu/název, sídlo a IČO Smluvních stran, p edm t Smlouvy, bankovní spojení,
fakturovanou částku bez/včetn DPHě a bude mít náležitosti obchodní listiny
dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura bude označena číslem Smlouvy z Centrální evidence
smluv Objednatele: 160252 Ěviz také záhlaví této Smlouvyě.

3.6

Faktura bude zaslána ve dvou vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru:
Ministerstvo životního prost edí, Odbor geologie, 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 p ípad se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná b žet
ode dne doručení opravené nebo dopln né faktury Objednateli. Objednatel není v takovém
p ípad v prodlení.

3.8

Splatnost faktury je 14 kalendá ních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost
Objednatele zaplatit Cenu je spln na odepsáním p íslušné částky z účtu Objednatele.
Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradn v Kč ĚCZKě, rovn ž veškeré
cenové údaje na faktu e budou v této m n .

4.

P EDÁNÍ A P EVZETÍ DÍLA

4.1

Dílo bude spln no jeho celkovým p edáním a p evzetím, a to bez vad a nedod lků v míst
sídla Objednatele, o čemž Smluvní strany po ídí p edávací protokol. P edávací protokol bude
obsahovat alespoň: označení p edm tu pln ní ĚDíloě, označení a identifikační údaje
Objednatele a Zhotovitele, číslo Smlouvy p id lené z Centrální evidence smluv a datum jejího
uzav ení, prohlášení Objednatele, že Dílo p ejímá, pop . nep ejímá, soupis provedených
činností, pop . vad, datum a místo sepsání, jména a podpisy zástupců Objednatele
a Zhotovitele.
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4.2

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

5.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1

Způsob pln ní Smlouvy. Zhotovitel je povinen provést a p edat 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 p edpisy, p edevším
v souladu se zákonem č. 62/1řŘŘ Sb., o geologických pracích, ve zn ní pozd jších p edpisů.
Objednatel je výlučným vlastníkem Díla a je oprávn n Dílo bez omezení využít pro svoji
pot ebu a pro pot ebu svých resortních organizací.

5.2

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

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 se ve smyslu ustanovení § 2633 Občanského zákoníku
zavazuje, že neužije žádný z výsledků jeho činnosti vzniklých p i pln ní této Smlouvy
ani jakákoliv data shromážd ná v souvislosti s pln ním této Smlouvy k jiným účelům,
než ke spln ní povinností vyplývajících z této Smlouvy, a žádný z t chto výsledků neposkytne
k užití žádné t etí osob bez p edchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel
se navíc zavazuje po p edání Díla veškerá data poskytnutá mu Objednatelem v souvislosti
s touto Smlouvou Objednateli vrátit, p íp. na pokyn Objednatele zničit.

5.5

Pokyny Objednatele. Zhotovitel má povinnost a zavazuje se ídit se p i pln ní této Smlouvy
pokyny Objednatele. Povinnost Zhotovitele dle ustanovení § 25ř4 odst. 1 Občanského
zákoníku upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů není tímto ustanovením dotčena.
Objednatel na odůvodn né vyžádání poskytne Zhotoviteli podklady nutné pro ádnou 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 p i pln ní Smlouvy zavazuje respektovat veškeré
obecn závazné právní p edpisy, zejména se zavazuje, že se svým jednáním nedopustí nekalé
sout že a že p i pln ní této Smlouvy nebude zasahovat do práv t etích osob, ani výsledek
činnosti Zhotovitele nebude zasahovat nebo jakýmkoliv způsobem porušovat práva t etích
osob.

5.7

Součinnost. Smluvní strany jsou povinny p i 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 p edpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole
Ěkontrolní ádě, ve zn ní pozd jších p edpisů. Tyto povinnosti trvají i po ukončení této
Smlouvy.

5.8

Mlčenlivost. Zhotovitel se zavazuje v průb hu pln ní Smlouvy i po jejím ukončení
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele
v souvislosti s pln ním Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny
zam stnance a spolupracovníky Zhotovitele i po skončení trvání této Smlouvy.
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5.9

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

5.10

Započtení, postoupení. Zhotovitel není oprávn n bez p edchozího 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 t etí osoby.

6.

PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

6.1

Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou p edm tu pln ní
a že je způsobilý k ádnému a včasnému provedení Díla dle této Smlouvy. Dále prohlašuje,
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky pot ebné
k bezchybnému pln ní Smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi,
které jsou t eba k ádnému pln ní p edm tu Smlouvy.

6.2

Zhotovitel bude zhotovovat Dílo podle svých odborných znalostí, zkušeností, praxe, p i jeho
zhotovování bude postupovat s náležitou odbornou péčí, v souladu s touto Smlouvou, jejími
p ílohami 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 p edm tu Smlouvy uplatnit nároky
na úpravu smluvních podmínek Ězadáníě, a zavazuje se provést Dílo dle p edaných podkladů,
v souladu s obecn závaznými právními p edpisy a pokyny Objednatele.

6.4

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

6.5

Zhotovitel prohlašuje, že není p edlužen a není mu známo, že by bylo vůči n mu zahájeno
insolvenční ízení. 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 ízení
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 12 m síců,
a to počínaje dnem p evzetí 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 p im enou slevu nebo odstoupení od této Smlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení Smlouvy bude považováno zejména:

7.4

a)

prodlení Zhotovitele s provedením Díla o více než 10 dní;

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.

Zhotovitel je povinen na základ p ipomínek Objednatele k Dílu, upravit ešení a doplnit
ešení Díla. Budou-li po p edání a p evzetí Díla zjišt ny vady či nedod lky, je Zhotovitel
povinen odstranit je do 10 dnů od vyhotovení p edávacího protokolu, v n mž jsou takové vady
a nedod lky uvedeny.
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7.5

Odstoupení od Smlouvy se ídí p íslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Zhotovitel
je povinen provád t Dílo v souladu s touto Smlouvou, požadavky Objednatele a v souladu
s obecn závaznými právními p edpisy. Jestliže Zhotovitel tyto povinnosti vyplývající
ze Smlouvy poruší a nezjedná nápravu ani v dodatečné p im ené 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, p ijímal nebo zprost edkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování
nebo jednání kohokoliv, ať již státního ú edníka nebo n koho jiného, p ímo
nebo nep ímo, v zadávacím ízení nebo p i provád ní Smlouvy; nebo

b)

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

7.7

V p ípad prodlení s úhradou faktury je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok
z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené p íslušnými právními p edpisy.

7.8

V p ípad prodlení Zhotovitele s p edáním Díla v dohodnutém termínu či v p ípad prodlení
s pln ním oproti termínům dle článku 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 p ípad porušení povinností Zhotovitele vyplývajících z článku 5. (vyjma odst. 5.8) a 6. této
Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z Ceny
za každý takový p ípad.

7.10

V p ípad porušení povinností dle článku 5. odst. 5.8 této Smlouvy má Objednatel právo
účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý p ípad.

7.11

Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendá ních 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.

7.12

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 ešení sporů a volb práva. Obdobné platí
pro i pro p edčasné ukončení Smlouvy jiným způsobem.

8.

TRVÁNÍ SMLOUVY

8.1

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 07. 12. 2016.

8.2

P ed 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 Smlouvy, a dále v souladu
s p íslušnými 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, p ičemž výpov dní
doba v délce 20 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 Ěnap . neposkytnutí součinnosti Objednatele,
nepln ní povinností Objednateleě. Výpov dní doba bude v takovém p ípad činit
20 pracovních dnů a počne b žet následující den po doručení písemné výpov di Objednateli.

8.5

V p ípad p edčasného ukončení Smlouvy dohodou, výpov dí či odstoupením jsou Smluvní
strany povinny provést vypo ádání vzájemných práv a povinností v souladu s právními
p edpisy.

9.

ZÁV REČNÁ USTANOVENÍ

9.1

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

9.2

Veškeré p ípadné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základ nebo v souvislosti
s touto Smlouvou budou primárn ešeny jednáním Smluvních stran. V p ípad , že tyto spory
nebudou v p im ené dob vy ešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí p íslušné soudy
České republiky.

9.3

Zhotovitel bezvýhradn souhlasí se zve ejn ním své identifikace a plného zn ní Smlouvy
v souladu s p íslušnými právními p edpisy. Zve ejn ní obsahu Smlouvy nemůže být
považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

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 nep ihlíží.

9.5

V p ípad , že n které ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným,
neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno p íslušným 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 uzav ena, 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 p ebírají 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 uve ejn ní v Informačním systému Registr smluv Ědále jen „ISRS“ě
dle p íslušného právního p edpisu, p ičemž uve ejn ní Smlouvy v ISRS provede Objednatel.

9.8

Tato Smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 si ponechá
Objednatel a 2 vyhotovení obdrží Zhotovitel.
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9.9

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou p ílohy:
a)

P íloha č. 1: Projekt geologických prací;

b)

P íloha č. 2: Pokyn editele odboru geologie č. 1/2013;

c)

P íloha č. 3: Výpis z obchodního rejst íku Zhotovitele.

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 25. 10. 2016

V Praze, dne 02. 11. 2016

Česká republika – Ministerstvo životního
prost edí
RNDr. Martin Holý
editel odboru geologie

KERAMEX Group s.r.o.
Ing. František Pticen
jednatel
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Projekt: Efektivní úprava a možnosti využití živcových kaolinů v ČR
Odborný garant: RNDr.Pavel Hranáč ĚGEOMIN Jihlava s.r.o.ě
ešitel: ing. František Pticen ĚKERAMEX Group. S.r.o.ě
Projekt je zam en na ov ení nového způsobu úpravy chudých živcových kaolinů z Podbo anska
Ěnap íklad ložisko Dittrichě, Chebska Ěložisko Plesná-Velký Luhě, Znojemska ĚÚnanov sever IIIě
a Karlovarska s kaolinovým výplavem často pod 15 hm.%, s úplným nebo částečným odd lením
jíloviny Ěkaolinuě a živco-k emenné sm si suchou cestou kombinací na vibračním, fluidním
a vzduchovém t ídiči. Práce porovnává rovn ž výhody a nevýhody mokrého způsobu plavení a t íd ní
živcových kaolinů v suspenzi ve srovnání se suchou cestou úpravy. Získaná kaolinová frakce
je využitelná nap íklad p i p íprav sv tlých p írodních sorbentů, jako „plavený“ živcový kaolin
se zvýšeným obsahem alkálií nebo jako plastifikátor s vysokou mechanickou pevností po vysušení
a sm s k emene a živce, resp. živců jako surovina se zvýšeným množstvím tavných oxidů. Výstupem
projektu je zpráva o technologickém postupu s p íklady kvalitativního i kvantitativního složení
získaných zrnitostních frakcí, včetn jejich rentgenfluorescenční a mineralogické charakteristiky
a s návrhem možností jejich využití.
P edložený projekt firmy KERAMEX Group s.r.o. Karlovy Vary p edpokládá odebrání n kolika
technologických vzorků živcových kaolinů ze známých lokalit v České republice, které budou podle
svého zrnitostního složení podrobeny vhodné technologické úprav : po vysušení a úprav
na vibračním t ídiči, po úprav ve vznosu simulací fluidního t ídiče se současným vysušením
a po vyt íd ní na vzduchovém t ídiči s cyklónem, resp. po kombinaci všech t í způsobů t íd ní
živcového kaolinu za sucha s mineralogicko-chemickým definováním vybraných zrnitostních frakcí
/nejjemn jšího kaolinu, jemných sm sí kaolinu a živců a koncentrátu živců v definované zrnitostní
frakci/.
Cílem projektu je tedy prokázání vhodné technologické úpravy chudých živcových kaolinů t íd ním
za sucha, kde může být nosným živcový produkt Ěčistý živec nebo sm s živců bez anebo po vysoko
intenzívní magnetické separaciě a zároveň i produkt kaolinový s vysokým podílem jemných živců
anebo minerálů typu illit-montmorillonit a zvýšeným výplavem podle hranice t íd ní živcového
kaolinu.
P edpokládaný postup prací:
- odb r, úprava a definování odebraných vzorků živcových kaolinů z různých oblastí ČR Ěsušení,
drcení, jemné mletí, chemická analýza, výtavek na teplotu 1400oC, kaolinový výplav apod.ě,
- vysušení, podrcení a zrnitostní odd lení frakcí živcových kaolinů na vibračním t ídiči se síty 4 mm,
2 mm, 1 mm, 0,50 mm, 0,20 mm a 0,10 mm, u vybraných vzorků suchá magnetická separace hrubší
živcové frakce Ěnad 0,1 mmě,
- simulace součastného sušení a t íd ní ve vznosu /ve fluidní vrstv / Ězrnitostní frakce 0-2 mm,
0-1 mm, 0-0,5 mm, 0-0,20 a pod 0,10 mm) s částečnou delaminací živcového kaolinu, p íklady
možného využití samostatn nebo jako vstup na vzduchový t ídič s cyklónem,
- vzduchové t íd ní upravených živcových kaolinů na t ídiči ALPINE Ěpodle zrnitostního složení
kombinace sušení a vibračního t íd ní, t íd ní a sušení ve vznosu s odd lením nejjemn jších částic
kaolinu, illitu, montmorillonitu od hrubší živco-k emenné sm si, resp. živců za sucha na vzduchovém
t ídičiě s hranicí t íd ní nap íklad 40 µm, 100 mikrometrů apod., suchá magnetická separace živcové
složky Ěnap íklad 0,1-0,5 mm, 0,1-0,2 mm apod.),
- zvyšování výt žnosti původn chudých živcových kaolinů snižováním hranice t íd ní za sucha
Ěpůvodní kaolinový výplav do cca 10-15 hm.%, po částečném vyt íd ní balastních látek /zpravidla
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k emen/ zvýšení výplavu nad cca 50-Ř0 hm.%/, zlepšení ekonomické a ekologické stránky úpravy
živcových kaolinů a to i bez nutnosti vzduchového t íd ní,
- chemická a mineralogická analýza, stanovení živcoviny a typu živců v živcové zrnitostní frakci
a jejich za azení podle hodnocení živců, žárový mikroskop vybraného čistého živce, adsorpce
methylénové mod e, chemická analýza, difrakční mineralogický rozbor kaolinové frakce, výstavky
živců, výpalky kaolinů apod. u vybraných vzorků úpravy živcových kaolinů,
- výtavky vybraných vyčišt ných živcových frakcí po magnetické separaci a n které výpalky
získaných kaolinů v provozní rychlovýpalné peci na teplotu 1400oC s vyhodnocením smršt ní
sušením, pálením a celkového, nasákavosti a vzhledu,
- definování vlastností nových produktů úpravy živcových kaolinů a možnosti jejich využitelnosti
v průmyslu Ěvyt íd ných s kaolinem nebo bez kaolinové frakce na bázi k emene a živcůě, p íklady
technologické úpravy živcových kaolinů Ěnap íklad obdoba polohmoty Únanov, šlikových podílů,
plavených živcových kaolinů, čistých živců apod.ě
- p íklady využití odd lených zrnitostních frakcí, resp. kaolinové frakce Ěnap íklad p i výrob sv tlých
p írodních sorbentů, zvyšování pevnosti keramických sm sí, jako „plaveného“ živcového kaolinu atd.ě
a živcového koncentrátu Ěnap íklad pro skelnou glazuru, porcelánovou hmotu apod.),
- fotodokumentace získaných zrnitostních frakcí živcových kaolinů, mikrosnímky živco-k emenné
sm si, slídy, živců, difrakční mineralogické k ivky, zrnitostní k ivky živcových kaolinů apod.
Rozpočet na projektované práce je člen n podle druhu prací Ětab.1ě
Tabulka 1: Podrobný rozpočet projektovaných prací
položka
1 odb r a doprava vzorků živcových kaolinů
2 úpravy vzorků, rozbory, zpracování a vyhodnocení
3 záv rečná technologická zpráva
Celkem projektované práce ĚKčě bez DPH
DPH 21%
Cena včetn DPH ĚKčě

jedn.
hod
hod
hod

poč.
10
110
100

Kč/j.
1000
1000
400

celkem
10 000
110 000
40 000
160 000
33 600
193 600

Doba ešení: íjen-prosinec 2016
Výstup: dokumentace se záv rečnou zprávou
Ing. František Pticen
jednatel společnosti
KERAMEX Group s.r.o.
KERAMEX Group s.r.o.

IČO: 29112681

Chomutovská 74Ř/4

DIČ: CZ2ř1126Ř1

360 10 Karlovy Vary

Firma je plátcem DPH
Č.účtu: xxxxxxxxxx

Karlovy Vary 21.10.2016
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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Plzni
oddíl C, vložka 25646

Datum zápisu:
Spisová značka:
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Předmět podnikání:

22. ledna 2011
C 25646 vedená u Krajského soudu v Plzni
KERAMEX Group s.r.o.
Karlovy Vary - Rybáře, Chomutovská 748/4, PSČ 36010
291 12 681
Společnost s ručením omezeným
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán:
jednatel:

Způsob jednání:
Společníci:
Společník:
Podíl:

Základní kapitál:
Ostatní skutečnosti:

Ing. FRANTIŠEK PTICEN, dat. nar. 19. ledna 1957
Praha, Vršní 798/15, PSČ 18200
Den vzniku funkce: 22. ledna 2011
Jednatel jedná za společnost samostatně.
Ing. FRANTIŠEK PTICEN, dat. nar. 19. ledna 1957
Vršní 798/15, Kobylisy, 182 00 Praha 8
Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 200 000,- Kč
Obchodní podíl: 100 %
Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán
200 000,- Kč
Počet členů statutárního orgánu: 1
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Údaje platné ke dni: 5. prosince 2016 06:04
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