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Evidenční číslo přid lené z Centrální evidence smluv: 170209
TATO SMOUVA O ZPRůCOVÁNÍ POSUDKU Ědále jen „Smlouva“) je uzavřena ve smyslu
ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zn ní pozd jších předpisů
Ědále jen „Občanský zákoník“),
MEZI
Českou republikou – Ministerstvem životního prost edí
se sídlem:
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupenou:
Bc. Ing. Františkem Ondrášem, ředitelem odboru výkonu státní správy
VIII
IČO:
00164801
bankovní spojení:
xxxxxxxxxx
číslo účtu:
xxxxxxxxxx
kontaktní osoba:
Ing. Kamila Kudelová
DÁLE JEN „Objednatel“,
NA STRAN JEDNÉ
A
Ing. Josefem Greslem
se sídlem:
Podvesná XI 6470, 760 01 Zlín
IČO:
72477393 ĚNení plátcem DPHě
bankovní spojení:
xxxxxxxxxx
číslo účtu:
xxxxxxxxxx
úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát m sta Zlína
DÁLE JEN „Zpracovatel posudku“
NA STRAN DRUHÉ
OBJEDNATEL A ZPRACOVATEL POSUDKU SPOLEČN JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIV „Smluvní strana“.

1

ZPRACOVATEL POSUDKU

1.1

Zpracovatel posudku je osobou oprávn nou podle § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o zm n n kterých souvisejících zákonů Ězákon
o posuzování vlivů na životní prostředíě, ve zn ní pozd jších předpisů Ědále jen „Zákon“ě,
který je držitelem osv dčení odborné způsobilosti č. j. 58610/ENV/12 ze dne 11. 07. 2012,
jehož platnost byla naposledy prodloužena dne 15. 02. 2017 rozhodnutím Ministerstva
životního prostředí Ědále jen „MŽP“ě o prodloužení autorizace č. j. 3198/ENV/17
dle § 19 Zákona.

2

P EDM T SMLOUVY

2.1

V souladu s podmínkami upravenými dále v této Smlouv má Zpracovatel posudku
povinnost zpracovat posudek k zám ru „Stavba D35 350Ř.2 K elov – Slavonín, 2. etapa“
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Ědále jen „Posudek“ě, a Objednatel povinnost zaplatit Zpracovateli posudku odm nu
a úhradu nákladů za podmínek upravených dále v této Smlouv .
2.2

Zpracovatel posudku je povinen zpracovat Posudek v souladu s § 9 odst. 1 Zákona
a v souladu s § 6 odst. 1 vyhlášky MŽP č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úprav
n kterých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí
Ědále jen „Vyhláška“ě, a to na základ oznámení, dokumentace, všech podaných vyjádření
k nim s náležitostmi podle přílohy č. 5 k Zákonu, včetn vypořádání připomínek
z veřejného projednání a připomínek doručených po veřejném projednání včetn úpravy
návrhu stanoviska na základ všech došlých připomínek dle § 9 odst. 10 Zákona,
jakož i účast Zpracovatele posudku na veřejném projednání zám ru dle odst. 2.1 tohoto
článku.

3

TERMÍNY PLN NÍ ů ZP SOB P EDÁNÍ

3.1

Zpracovatel posudku se zavazuje zpracovat a předat Posudek do 60 dnů ode dne, kdy byla
Zpracovateli posudku doručena veškerá relevantní dokumentace včetn všech obdržených
vyjádření k ní, případn do 60 dnů od dopln ní dokumentace, bylo-li nezbytné.

3.2

Lhůta pro zpracování Posudku dle odst. 3.1 tohoto článku může být v odůvodn ných,
zejména složitých, případech překročena, nejdéle však o 30 dnů, a to na základ
předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zpracovatel posudku je povinen
o prodloužení lhůty Objednatele písemn požádat nejmén 10 dnů před uplynutím lhůty
pro zpracování Posudku spolu s uvedením důvodu této žádosti.

3.3

Zpracovatel posudku se dále zavazuje vypořádat připomínky z veřejného projednání
a připomínky doručené po veřejném projednání a předat konečné zn ní návrhu stanoviska
ve lhůt stanovené v § 9 odst. 10 Zákona.

3.4

Posudek bude předán kontaktní osob Objednatele v písemné podob v 11 vyhotoveních
a dále 1x v elektronické podob . Konečné zn ní návrhu stanoviska bude předáno rovn ž
v elektronické i písemné podob . Místem předání je sídlo Objednatele uvedené výše v této
Smlouv , není-li dohodnuto jinak.

3.5

Zpracovatel posudku je při zpracování Posudku povinen posoudit dokumentaci a veškerá
obdržená vyjádření objektivn a v plném rozsahu.

4

ODM Nů Zů PLN NÍ, ÚHRůDů NÁKLůD

4.1

Objednatel se zavazuje zaplatit Zpracovateli posudku odm nu za zpracování Posudku
stanovenou v souladu s § 18 odst. 3 Zákona, a to podle stupn odbornosti potřebného
ke zpracování Posudku a podle množství účeln vykonané práce.

4.2

Zpracovatel posudku má dále právo na náhradu nákladů, které účeln vynaložil
v souvislosti se zpracováním Posudku, včetn nákladů na odm nu jiných odborníků
přizvaných podle § 9 odst. 4 Zákona. Pokud v průb hu vypracování Posudku uzná
Zpracovatel posudku za účelné vyžádat si stanoviska dalších přizvaných odborníků,
kteří nejsou uvedeni v předpokládaném rozpočtu, může tak učinit pouze po předchozím
písemném souhlasu Objednatele.
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4.3

Předb žná finanční částka Ěodm na a úhrada nákladůě za zpracování Posudku se stanoví
podle § 18 odst. 3 Zákona a činí 75 000,- Kč (slovy: sedmdesát p t tisíc korun českých)
bez dan z přidané hodnoty Ědále jen „DPH“ě. Zpracovatel posudku není plátcem DPH.
Přiložený předpokládaný rozpočet je nedílnou součástí této Smlouvy Ěviz Příloha č. 1 této
Smlouvy) a obsahuje předpokládaný počet odpracovaných hodin, výši hodinové sazby
vzhledem k náročnosti a stupni odborných znalostí ve vazb na jednotlivé úkony
a předpokládané výdaje Ěúhradu nákladůě.

4.4

Zpracovatel posudku má nárok na pom rnou část odm ny, která odpovídá rozsahu
zpracování Posudku, nejvýše však v rozsahu 30 % sjednané odm ny, a na úhradu skutečn
vynaložených nákladů, pokud shledal nedostatky v dokumentaci a jestliže byla na základ
jeho doporučení dokumentace vrácena oznamovateli k přepracování.

4.5

Konečná finanční částka Ěodm na a úhrada nákladůě bude stanovena na základ přehledu
skutečn odpracovaných hodin a vyúčtování vynaložených nákladů nutných k vypracování
Posudku. Zpracovatel posudku je povinen vyúčtování nákladů, které účeln vynaložil
v souvislosti se zpracováním Posudku, doložit odpovídajícími doklady.

4.6

Konečná finanční částka Ěodm na a úhrada nákladůě zahrnuje veškeré náklady Zpracovatele
posudku související s pln ním předm tu Smlouvy. Od konečné částky bude odečtena
pom rná část odm ny a úhrada nákladů, pokud byla Zpracovateli posudku vyplacena
dle odst. 4.4 tohoto článku.

5

PLůTEBNÍ PODMÍNKY ů FAKTURACE

5.1

Dílčí faktura podle čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy bude vystavena Zpracovatelem posudku
současn s předáním části Posudku a převzetím této části Posudku Objednatelem.

5.2

Konečná faktura bude vystavena Zpracovatelem posudku do 10 dnů po převzetí a akceptaci
Posudku Objednatelem. Od částky uvedené v konečné faktuře budou odečteny veškeré dílčí
platby, které byly Zpracovateli posudku poskytnuty.

5.3

Každá 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 částkuě a bude mít náležitosti obchodní listiny
dle § 435 Občanského zákoníku. Každá faktura bude označena číslem Smlouvy z Centrální
evidence smluv Objednatele: 170209 Ěviz také záhlaví této Smlouvyě.

5.4

Přílohou každé faktury bude výkaz odpracovaných hodin, výše hodinové sazby vzhledem
k náročnosti a stupni odborných znalostí ve vazb na jednotlivé úkony a rozpis skutečných
nákladů, které byly vynaloženy v souvislosti se zpracováním Posudku včetn nákladů
na odm nu přizvaných odborníků.

5.5

Každá faktura vystavená Zpracovatelem posudku je splatná do 21 dnů ode dne jejího
doručení Objednateli. Částky budou hrazeny bezhotovostním převodem na účet
Zpracovatele posudku uvedený na fakturách. Povinnost Objednatele zaplatit fakturované
částky je spln na odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje
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zálohy. Platby budou probíhat výhradn
na fakturách budou v této m n .

v Kč ĚCZKě, rovn ž veškeré cenové údaje

5.6

Objednatel je oprávn n vrátit faktury do konce doby splatnosti, pokud budou obsahovat
nesprávné náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje nebudou
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.

6

SMLUVNÍ POKUTY, ÚROK Z PRODLENÍ ů ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1

Při nedodržení termínu splatnosti podle čl. 5 odst. 5.5 této Smlouvy vzniká Zpracovateli
posudku nárok na úroky z prodlení z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
Výše úroku z prodlení se bude řídit aktuáln platnými právními předpisy.

6.2

Za každý i započatý kalendářní den prodlení s pln ním povinností podle čl. 3 odst. 3.1, příp.
dle odst. 3.2 této Smlouvy, má Zpracovatel posudku povinnost zaplatit Objednateli smluvní
pokutu. Smluvní pokuta za 1. až 30. den prodlení činí 50,- Kč za každý i započatý
den prodlení. Smluvní pokuta za 31. až 90. den prodlení činí 0,1 % za každý i započatý
den prodlení z předb žné finanční částky dle čl. 4 odst. 4.3 této Smlouvy. Smluvní pokuta
za 91. a každý další i započatý den prodlení činí 0,2 % z předb žné finanční částky
dle čl. 4 odst. 4.3 této Smlouvy.

6.3

Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok Objednatele na náhradu
škody, a to v její plné výši.

6.4

Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení
Zpracovateli posudku. Dnem splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet
Objednatele.

6.5

V případ odstoupení oznamovatele od procesu posuzování vlivů na životní prostředí budou
Zpracovateli posudku uhrazeny Objednatelem veškeré výdaje vynaložené na vypracování
Posudku na základ řádného vyúčtování t chto prací Zpracovatelem posudku
a odsouhlaseného Objednatelem.

6.6

Objednatel je oprávn n od této Smlouvy odstoupit, pokud nastane skutečnost uvedená
v odst. 6.5 tohoto článku. Smlouva zaniká dnem, kdy je odstoupení od Smlouvy doručeno
Zpracovateli posudku, s účinky k tomuto dni (ex nunc). V tomto případ není ujednání
o uhrazení výdajů Zpracovateli posudku dle odst. 6.5 tohoto článku odstoupením od této
Smlouvy dotčeno. Objednatel uhradí Zpracovateli posudku účeln vynaložené výdaje
na vypracování Posudku do dne právních účinků odstoupení od Smlouvy.

6.7

Objednatel je oprávn n od této Smlouvy odstoupit také v případ , požaduje-li Zpracovatel
posudku zvýšení částky uvedené v čl. 4 odst. 4.3 této Smlouvy o více než 10 %.

6.8

Objednatel je oprávn n od této Smlouvy odstoupit také v případ podstatného porušení
Smlouvy, kdy za podstatné porušení Smlouvy se považuje nepředání zpracovaného
Posudku Objednateli do 30 dnů ode dne, kdy začala plynout lhůta podle čl. 3 odst. 3.1 této
Smlouvy.
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6.9

Objednatel je dále oprávn n odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí, že Zpracovatel posudku:
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 při uzavírání Smlouvy nebo při provád ní Smlouvy;
nebo

b)

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

6.10

Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno v písemné form . Odstoupením se závazek
založený Smlouvou zrušuje od počátku s výjimkou odst. 6.6 tohoto článku. Účinky
odstoupení nastávají okamžikem doručení odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní stran .
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.

7

OSTůTNÍ UJEDNÁNÍ

7.1

Zpracovatel posudku se zavazuje poskytnout Objednateli na Posudek záruku za jakost
v délce 6 m síců, a to počínaje dnem převzetí Posudku Objednatelem.

7.2

Dojde-li v průb hu zpracování Posudku ze strany Objednatele k nutnosti doplnit Posudek
– zadání, upozorní Objednatel na tuto skutečnost písemn Zpracovatele posudku
a po dohod uzavřou Smluvní strany dodatek k této Smlouv . Zpracovatel posudku není
oprávn n bez závažných důvodů takový dodatek neuzavřít.

7.3

V cné a formální připomínky k Posudku nebo k návrhu stanoviska budou uplatn ny
Objednatelem písemn a jejich vypořádání provede Zpracovatel posudku na svůj náklad
bez zbytečného odkladu formou úpravy Posudku nebo návrhu stanoviska.

7.4

Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zpracovatelem posudku v rozsahu nutném
ke zpracování Posudku a za tímto účelem poskytnout Zpracovateli posudku veškeré
potřebné údaje. Zpracovatel posudku takto získané údaje použije pouze pro účely
zpracování Posudku a neposkytne je jakékoliv třetí osob .

7.5

Zpracovatel posudku má právo, uzná-li to za vhodné, vyžadovat pro účelné vypracování
Posudku další doplňující informace a podklady pro vypracování Posudku přímo
od oznamovatele v souladu s ustanovením § 9 odst. 6 Zákona.

7.6

Objednatel poskytne Zpracovateli posudku podklady potřebné k jeho zpracování
v termínech vyplývajících ze Zákona. Podklady potřebné k pln ní podle čl. 3 této Smlouvy
poskytne Objednatel Zpracovateli posudku neprodlen , jakmile je obdrží.

8

ZÁV REČNÁ USTůNOVENÍ

8.1

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.
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8.2

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.

8.3

Zpracovatel posudku se zavazuje k součinnosti při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm.
e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správ a o zm n n kterých
zákonů Ězákon o finanční kontroleě, ve zn ní pozd jších předpisů. Zpracovatel posudku
se dále zavazuje umožnit všem oprávn ným subjektům provést kontrolu dokladů
souvisejících s pln ním této Smlouvy, a to po dobu určenou k jejich archivaci v souladu
s příslušnými právními předpisy.

8.4

Zpracovatel posudku bezvýhradn souhlasí se zveřejn ním své identifikace a dalších
parametrů Smlouvy, včetn poskytnuté odm ny, v souladu s příslušnými právními předpisy.

8.5

Zpracovatel posudku souhlasí se zveřejn ním své identifikace pro informační systém EIA.

8.6

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.

8.7

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.

8.8

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 a § 1766 Občanského zákoníku na svůj
smluvní vztah založený touto Smlouvou. Tím není dotčeno ustanovení čl. 7 odst. 7.2 této
Smlouvy.

8.9

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu ob ma Smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejn ní v Informačním systému Registr smluv Ědále jen „ISRS“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 ISRS provede Objednatel.

8.10

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

8.11

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:
a) Příloha č. 1 – Předpokládaný rozpočet;
b) Příloha č. 2 – Výpis z živnostenského rejstříku Zpracovatele posudku;
c) Příloha č. 3 – Rozhodnutí o ud lení, resp. prodloužení autorizace podle Zákona.
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Evidenční číslo přid lené z Centrální evidence smluv: 170209
8.12

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

ZPRACOVATEL POSUDKU

V Olomouci, dne 03. 07. 2017

Ve Zlín , dne 28. 06. 2017

Česká republika – Ministerstvo životního
prost edí
Bc. Ing. František Ondráš
ředitel odboru výkonu státní správy VIII

Ing. Josef Gresl
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Evidenční číslo přid lené z Centrální evidence smluv: 170209
P íloha č. 1 - P edpokládaný rozpočet
posudek na dokumentaci EIA dle Zákona pro zám r






Stavba D35 350Ř.2 K elov – Slavonín, 2. etapa
Zpracování posudku v souladu s příslušnými předpisy Ě110 hodě
o Posouzení dokumentace
o Posouzení technického řešení záměru
o Posouzení navržených opatření
o Vypořádání vyjádření k dokumentaci
Vypořádání připomínek k posudku, příp. z veřejného projednání
a připomínek doručených po veřejném projednání; úprava návrhu
stanoviska na základ všech doručených vyjádření Ě24 hodě
Cestovní náklady, reprografické práce
Celková cena ĚZpracovatel posudku není plátcem DPHě
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55 000 Kč

12 000 Kč
8 000 Kč
75 000 Kč

šmmlbzu17b08z1e3œ

Magistrát města Liberec
Odbor správní a živnostenský
nám. Dr. E.Beneše 1, 46059 Liberec 1
Č. j.:
Sp. značka:

CJ MML 041893/17
SZ CJ MML 040685/17

Výpis z živnostenského rejstříku
Jméno a příjmení:

Ing. Josef Gresl

Rodné číslo:

850717/4544

Datum narození:

17.07.1985

Bydliště:

Podvesná XI 6470, 760 01, Zlín

Sídlo:

Podvesná XI 6470, 760 01, Zlín

Identifikační číslo osoby: 72477393
Živnostenské oprávnění č. 1
Předmět podnikání:

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

Obory činnosti:

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Vznik oprávnění:

21.02.2017

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Zlína

V Liberci dne: 22.02.2017

ID RZP: 1026532
Číslo případu: 350506/U2017/2834/Mar

otisk úředního razítka
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Mgr. Jitka Štíchová
vedoucí odboru správního a živnostenského
v zastoupení Ing. Michaela Hernychová,
vedoucí oddělení Živnostenský úřad
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