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1/12

Evidenční číslo přid lené z Centrální evidence smluv: 160260

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. Tomášem Kažmierskim, ředitelem odboru finančních a dobrovolných
nástrojů
IČO:
00164801
bankovní spojení:
xxxxxxxxxx
číslo účtu:
xxxxxxxxxx
zástupce pro v cná jednání: Mgr. Libuše Vlasáková
DÁLE JEN „Objednatel“
NA STRAN JEDNÉ,
A
Ing. Stanislavem Ubíkem
sídlo:
Beethovenova 1847, 738 01 Frýdek-Místek
IČO:
69195889 ĚNení plátcem DPHě
bankovní spojení:
xxxxxxxxxx
číslo účtu:
xxxxxxxxxx
zapsaným v živnostenském rejstříku, Úřad evidence: Magistrát
č.j. ŽÚ/3847/2009/Ši/2

m sta

Frýdku-Místku,

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 mobilní
aplikace o mokřadech mezinárodního významu pro Android Ědále jen „Dílo“ě, a to včetn jeho
následného servisu Ědále jen jako „Servis“ě zahrnujícího zejména práci s daty o daných mokřadech
(Servis společn s Dílem dále jen jako „Pln ní“). Dílo s názvem: „Mobilní aplikace Mokřady
mezinárodního významu ČR“ bude zpracováno v rámci pln ní aktivit předem definovaného projektu
s názvem „Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů ČR, financovaného z norských fondů
EEA v programovém období 2009 – 2014“ a bude sloužit pro jeho naplňování. Podrobná specifikace
Pln ní včetn popisu zpracování Díla je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy.

1.2

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

1.3

Objednatel se zavazuje zaslat Zhotoviteli do 25. ledna 2017 podklady ve stanoveném formátu
pro obsahovou část Díla, tj. texty, fotografie a hlasy zvířat ke každému mokřadu mezinárodního
významu.
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1.4

Předm tem této Smlouvy je dále povinnost Objednatele zaplatit Zhotoviteli za řádn
realizované Pln ní cenu ve výši a za podmínek stanovených v čl. 3. této Smlouvy.

a včas

2.

DOBA A MÍSTO PLN NÍ

2.1

Zhotovitel je povinen zhotovit Dílo nejpozd ji do 20. dubna 2017 a dále pro Objednatele zajišťovat
jeho Servis po dobu udržitelnosti projektu definovaného v čl. 1. odst. 1.1 této Smlouvy v souladu
s podmínkami stanovenými „Příručkou pro příjemce grantů financovaných z programů CZ02, CZ04,
CZ05, CZ06, CZ08, CZ10, CZ11, CZ13, CZ14, CZ15 ĚEHP a Norské fondy 2009 – 2014ě“ (tedy
do 30. dubna 2022). Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci Pln ní ihned po nabytí účinnosti této
Smlouvy.

2.2

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

3.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1

Celková cena za realizaci Pln ní dle čl. 1. odst. 1.1 této Smlouvy činí 106 000,- Kč (slovy:
stošesttisíc korun českýchě, Ědále jen „Celková cena“ě s tím, že Celková cena je rozd lena
na dv položky, a to na cenu za zhotovení Díla ve výši 57 000,- Kč Ědále jen „Cena za Dílo“ě a cenu
za následný Servis ve výši 49 000,- Kč Ědále jen „Cena za Servis“ě. Zhotovitel není plátcem DPH.

3.2

Tato Celková cena je stanovena pro celý rozsah předm tu pln ní této Smlouvy jako cena konečná,
pevná a nepřekročitelná. V Celkové 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

Celková cena bude Zhotoviteli uhrazena bezhotovostním převodem v české m n na základ jediné
celkové faktury po řádném zhotovení Díla 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 Objednateli.

3.4

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) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura bude
označena číslem Smlouvy z Centrální evidence smluv Objednatele: 160260 Ěviz také záhlaví této
Smlouvy).

3.5

Faktura bude zaslána ve dvou vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru:
Odbor finančních a dobrovolných nástrojů, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65,
100 10 Praha 10.

3.6

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.

3.7

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 ĚCZKě, 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 a vystaveno prostřednictvím služby Google Play, kde Zhotovitel
založí pro Objednatele účet a bude pro Objednatele dále vykonávat Servis Díla v souladu
s čl. 1. odst. 1.1 a čl. 2. odst. 2.1 této Smlouvy.

4.3

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 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 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. Dílo
bude voln přístupné veřejnosti a bude sloužit k šíření osv ty a informacím o mokřadech.

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 Pln ní, 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.

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 Pln ní, a to zejména v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správ a zm n n n kterých zákonů Ězákon o finanční kontroleě, 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.
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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.

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 řádné a včasné realizaci Pln ní 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 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.

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 30 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.
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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 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; nebo

c)

neposkytuje Objednateli následný Servis Díla řádn a včas.

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 dle čl. 2. odst. 2.1 této
Smlouvy či v případ prodlení s pln ním oproti termínu dle odst. 7.4 tohoto článku je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za Dílo za každý i započatý
den prodlení.

7.9

V případ porušení povinnosti Zhotovitele poskytovat Objednateli řádn k Dílu jeho následný Servis
po dobu udržitelnosti projektu dle čl. 2. odst. 2.1 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny za Servis za každý případ takového porušení.

7.10

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

7.11

Smluvní pokuty jsou splatné do 14 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 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 30. dubna 2022.

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
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dle článku 7. odst. 7.3, 7.5 a 7.6 této Smlouvy, a dále v souladu s příslušnými ustanoveními
Občanského zákoníku.
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 pracovních 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.
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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
Celkové ceny Ěa jejích položekě 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 jedno obdrží
Zhotovitel a tři vyhotovení si ponechá Objednatel.
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9.9

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
a) Příloha č. 1: Specifikace Pln ní včetn popisu zpracování Díla;
b) Příloha č. 2: Výpis ze živnostenského rejstříku Zhotovitele.

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 12. prosince 2016

V Praze, dne 16. prosince 2016

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

Ing. Stanislav Ubík
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P íloha č. 1 – Specifikace Pln ní včetn popisu zpracování Díla
Cílem Díla Ětedy mobilní aplikace) je přiblížit veřejnosti mokřady, jejich funkci v krajin , bohatost, krásu
a diverzitu na n vázaných druhů živočichů a rostlin. Důraz bude kladen zejména na informace o mokřadech
mezinárodního významu ČR.
Dílo
musí, a to bezpodmínečn , obsahovat logo EEA fondů a logo Ministerstva životního prostředí, dále
informaci následujícího doslovného zn ní: Mobilní aplikace vznikla v rámci projektu „Ochrana a udržitelné
využívání mokřadů České republiky“ financovaného z EHP/Norských fondů 2009-2014. Logo EEA fondů
a logo Ministerstva životního prostředí bude dodáno Objednatelem při podpisu této Smlouvy.
Struktura Díla
Menu:
Co je to mokřad - Ěkrátký popis, charakteristické ukazatele, význam mokřadů v krajin Ěpříkladyě
Zajímavosti o mokřadech – cca 5-6 zajímavostí Ěnej…, víte, že…ě
Typy mokřadů ČR – nivy řek, rašeliništ , potoky, řeky, dočasné x trvalé mokřady Ěstručná charakteristika,
příkladyě
Hrozby pro mokřady - příklady
Mapa ČR s vyznačením mokřadů mez. významu ĚRSě – klik na symbol (logo Ramsarské úmluvy nebo číslo
mokřadu 1-14ě otevře informace o každém mokřadu.

Seznam mok adů mezinárodního významu:
1 Šumavská rašeliništ ĚŠumava peatlandsě
2 Třeboňské rybníky ĚTřeboň fishpondsě
3 Novozámecký a Břehyňský rybník ĚNovozámecký and Břehyňský fishpondsě
4 Lednické rybníky ĚLednice fishpondsě
5 Litovelské Pomoraví
6 Poodří
7 Krkonošská rašeliništ ĚKrkonoše Mountains miresě
8 Třeboňská rašeliništ ĚTřeboň peatlandsě
9 Mokřady dolního Podyjí ĚFloodplain of lower Dyje Riverě
10 Mokřady Lib chovky a Pšovky ĚLib chovka and Pšovka Brookě
11 Podzemní Punkva ĚPunkva subterranean streamě
12 Krušnohorská rašeliništ ĚKrušnohorská Mountains miresě
13 Pramenné výv ry a rašeliništ Slavkovského lesa ĚSprings and Mires of the Slavkovský lesě
14 Horní Jizera (Jizera Headwaters)
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Informace o jednotlivých mok adech:
Název mokřadu
Charakteristika Ětyp mokřaduě
Spln ní kritérií pro RS Ěproč se jedná o mokřad mezinárodního významuě
Lokalizace (GPS)
Rozloha
Mapa území s vyznačením významných míst
Ochrana
Negativní faktory
Fauna Ěvčetn fotografií cca 4-5 a hlasů ptáků, žabě
Flora (4-5 fotografií)
Doporučené trasy/tipy na výlet
Zajímavosti Ě3-5 tipůě
Kontakt, vč. webových stránek Ěsídlo Správy, garant RSě
Kvíz Ě1-2 otázkyě
Zhotovitel umístí Dílo (tedy mobilní aplikaciě na Android, a to na účet Objednatele, který Zhotovitel za tímto
účelem zřídí. Zhotovitel bude v rámci zajišt ní udržitelnosti rovn ž zodpovídat za servis Díla Ětedy mobilní
aplikace), tj. řešení situací ve spojitosti se serverem GooglePlay a za aktualizaci dat a údajů, které budou
umíst ny v Díle Ětedy mobilní aplikaci). Servisní služby budou předem projednány s Objednatelem,
aktualizace dat bude probíhat na základ požadavků a se souhlasem Objednatele a po dodání nových dat
či dalších údajů Objednatelem.
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P íloha č. 2 – Výpis ze živnostenského rejst íku Zhotovitele
(následujeě
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Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku
Platnost k 07.12.2016 11:25:31

Jméno a příjmení:

Ing. Stanislav Ubík

Datum narození:

27.05.1981

Občanství:

Česká republika

Sídlo:

Beethovenova 1847, 738 01, Frýdek-Místek - Místek

Identifikační číslo osoby: 69195889
Živnostenské oprávnění č.1
Předmět podnikání:

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

Obory činnosti:

Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat,
hostingové a související činnosti a webové portály

Druh živnosti:

Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:

02.08.1999

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Frýdku-Místku
Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány
v živnostenském rejstříku.
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