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TATO SMOUVA O ZPRACOVÁNÍ POSUDKU (dále jen „Smlouva“) je uzavřena ve smyslu
ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „Občanský zákoník“),
MEZI
Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí
se sídlem:
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupenou:
Bc. Ing. Františkem Ondrášem, ředitelem odboru výkonu státní správy VIII
IČO:
00164801
bankovní spojení:
ČNB Praha 1
číslo účtu:
7628001/0710
kontaktní osoba:
Ing. Kamila Kudelová
DÁLE JEN „Objednatel“,
NA STRANĚ JEDNÉ
A
Prof. Ing. Vladimírem Lapčíkem, CSc.
se sídlem:
K Odře 67/10, 700 30 Ostrava – Výškovice
IČO:
63038463
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaným v živnostenském rejstříku, Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát
města Ostravy,
DÁLE JEN „Zpracovatel posudku“
NA STRANĚ DRUHÉ
OBJEDNATEL A ZPRACOVATEL POSUDKU SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.

1

ZPRACOVATEL POSUDKU

1.1

Zpracovatel posudku je osobou oprávněnou podle § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“),
Zpracovatel posudku je držitelem osvědčení odborné způsobilosti č. j. 17162/4676/OEP/92
ze dne 09. 02. 1993, jehož platnost byla naposledy prodloužena dne 26. 08. 2015 rozhodnutím
Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) o prodloužení autorizace č. j. 52743/ENV/15
dle § 19 Zákona.

2/9

Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 190080

2

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1

V souladu s podmínkami upravenými dále v této Smlouvě má Zpracovatel posudku povinnost
zpracovat posudek k záměru „Ekologizace Teplárny Přerov“ (dále jen „Posudek“),
a Objednatel povinnost zaplatit Zpracovateli posudku odměnu a úhradu nákladů za podmínek
upravených dále v této Smlouvě.

2.2

Zpracovatel posudku je povinen zpracovat Posudek v souladu s § 9 Zákona a touto Smlouvou
uzavřenou v písemné formě, a to na základě dokumentace a vyjádření k ní podaných,
se zohledněním závěrů z veřejného projednání podle § 17 Zákona, bylo-li konáno. Náležitosti
Posudku jsou uvedeny v příloze č. 5 k Zákonu. Zpracovatel posudku je povinen účastnit
se veřejného projednání k záměru specifikovanému v odst. 0 tohoto článku, je-li jeho konání
nařízeno podle § 17 odst. 1 Zákona.

3

TERMÍNY PLNĚNÍ A ZPŮSOB PŘEDÁNÍ

3.1

Zpracovatel posudku se zavazuje zpracovat a předložit Posudek do 60 dnů ode dne, kdy byla
Zpracovateli posudku doručena veškerá relevantní dokumentace včetně všech obdržených
vyjádření k ní, případně do 60 dnů od doplnění dokumentace, bylo-li nezbytné.

3.2

Lhůta pro zpracování a předložení Posudku dle odst. 3.1 tohoto článku může být v odůvodněných,
zejména složitých, případech prodloužena, nejdéle však o dalších 20 dnů, a to na základě
předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zpracovatel posudku je povinen o prodloužení
lhůty Objednatele písemně požádat nejméně 10 dnů před uplynutím lhůty pro zpracování
a předložení Posudku spolu s uvedením důvodu této žádosti.

3.3

Posudek bude předán kontaktní osobě Objednatele v písemné podobě v 1 vyhotovení
a dále 1x v elektronické podobě. Konečné znění návrhu stanoviska bude předáno
rovněž v elektronické i písemné podobě. Místem předání je sídlo Objednatele uvedené výše v této
Smlouvě, není-li dohodnuto jinak.

3.4

Pokud Posudek nesplňuje náležitosti podle Zákona, vrátí jej Objednatel Zpracovateli posudku
do 10 pracovních dnů ode dne jeho obdržení k doplnění nebo přepracování a stanoví mu
přiměřenou lhůtu, ve které je Zpracovatel posudku povinen Posudek Objednateli předložit,
přičemž tato lhůta nesmí být delší než 30 dnů.

3.5

Zpracovatel posudku, jakožto držitel Autorizace, je povinen zpracovávat Posudek odborně,
objektivně a v plném rozsahu, s dodržením náležitostí stanovených v příloze č. 5 k Zákonu.

4

ODMĚNA ZA PLNĚNÍ, ÚHRADA NÁKLADŮ

4.1

Objednatel se zavazuje zaplatit Zpracovateli posudku odměnu za zpracování Posudku stanovenou
v této Smlouvě sníženou o případné finanční sankce (smluvní pokuty) vyplývající z této Smlouvy
(ve smyslu ust. § 18 odst. 3 Zákona), a to podle stupně odbornosti potřebného ke zpracování
Posudku a podle množství účelně vykonané práce.

4.2

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

Předběžná finanční částka (odměna a úhrada nákladů) za zpracování Posudku je stanovena ve výši
75.150,- Kč Zpracovatel posudku není plátcem DPH. Přiložený předpokládaný rozpočet
je nedílnou součástí této Smlouvy (viz Příloha č. 1 této Smlouvy) a obsahuje předpokládaný počet
odpracovaných hodin, výši hodinové sazby vzhledem k náročnosti a stupni odborných znalostí ve
vazbě na jednotlivé úkony a předpokládané výdaje (úhradu nákladů).

4.4

Zpracovatel posudku má nárok na poměrnou část odměny, která odpovídá rozsahu zpracování
Posudku, nejvýše však v rozsahu 30 % sjednané odměny, a na úhradu skutečně vynaložených
nákladů, pokud shledal nedostatky v dokumentaci a jestliže byla na základě jeho doporučení
dokumentace vrácena oznamovateli k přepracování.

4.5

Konečná finanční částka (odměna a úhrada nákladů) bude stanovena na základě přehledu skutečně
odpracovaných hodin a vyúčtování vynaložených nákladů nutných k vypracování Posudku.
Zpracovatel posudku je povinen vyúčtování nákladů, které účelně vynaložil v souvislosti
se zpracováním Posudku, doložit odpovídajícími doklady.

4.6

Konečná finanční částka (odměna a úhrada nákladů) zahrnuje veškeré náklady Zpracovatele
posudku související s plněním předmětu Smlouvy. Od konečné částky bude odečtena poměrná
část odměny a úhrada nákladů, pokud byla Zpracovateli posudku vyplacena dle odst. 4.4 tohoto
článku.

5

PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

5.1

Dílčí faktura podle čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy bude vystavena Zpracovatelem posudku současně
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. Bude-li Posudek Objednatelem vrácen Zpracovateli posudku k doplnění
nebo přepracování v souladu s čl. 3 odst. 3.4 této Smlouvy, vystaví Zpracovatel posudku
konečnou fakturu až po převzetí doplněného nebo přepracovaného 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 účetního dokladu podle zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (jedná se především o označení faktury a její číslo,
identifikační údaje Smluvních stran, předmět Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku)
a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Každá faktura bude
označena evidenčním číslem Smlouvy z Centrální evidence smluv Objednatele: 190080 (viz také
záhlaví této Smlouvy).

5.4

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

5.5

Každá faktura vystavená Zpracovatelem posudku je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne jejího
doručení Objednateli. Částky budou hrazeny bezhotovostním převodem na účet Zpracovatele

4/9

Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 190080

posudku uvedený na fakturách. Povinnost Objednatele zaplatit fakturované částky (snížené
o případné finanční sankce, resp. smluvní pokuty dle čl. 6 odst. 6.2 této Smlouvy) je splněna
odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou
probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na fakturách budou v této měně.
5.6

Objednatel je oprávněn vrátit faktury do konce doby jejich splatnosti zpět Zpracovateli posudku,
pokud budou obsahovat nesprávné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje
nebudou obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení
opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení.

6

SMLUVNÍ POKUTY, ÚROK Z PRODLENÍ A 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 aktuálně platnými právními předpisy.

6.2

Nepředloží-li Zpracovatel posudku Objednateli Posudek ve lhůtě dle čl. 3 odst. 3.1, příp. odst.
3.2 anebo odst. 3.4 této Smlouvy, a neučiní-li tak ani v dodatečné lhůtě stanovené
mu Objednatelem v délce 15 dní, sníží Objednatel částku uvedenou v konečné faktuře vystavené
Zpracovatelem posudku o smluvní pokuty vypočtené dle níže uvedeného a vystaví Zpracovateli
posudku tzv. „vydanou fakturu“, na základě které budou částky vzájemně započteny. 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 % z předběžné finanční částky dle čl. 4 odst. 4.3 této Smlouvy
za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta za 91. a každý další i započatý den prodlení činí
0,2 % z předběžné finanční částky dle čl. 4 odst. 4.3 této Smlouvy.

6.3

Snížením částky (včetně DPH) uvedené v konečné faktuře vystavené Zpracovatelem posudku
o případné smluvní pokuty vypočtené v souladu s příslušnými ustanoveními této Smlouvy (resp.
jejich započtením, jak bylo uvedeno shora), není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody,
a to v její plné výši.

6.4

V případě odstoupení oznamovatele od procesu posuzování vlivů na životní prostředí budou
Zpracovateli posudku uhrazeny Objednatelem veškeré výdaje vynaložené na vypracování
Posudku na základě řádného vyúčtování těchto prací Zpracovatelem posudku a odsouhlaseného
Objednatelem.

6.5

Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud nastane skutečnost uvedená
v odst. 6.4 tohoto článku. Smlouva zaniká dnem, kdy je odstoupení od Smlouvy doručeno
Zpracovateli posudku, s účinky k tomuto dni (ex nunc). V tomto případě není ujednání o uhrazení
výdajů Zpracovateli posudku dle odst. 6.4 tohoto článku odstoupením od této Smlouvy dotčeno.
Objednatel uhradí Zpracovateli posudku účelně vynaložené výdaje na vypracování Posudku
do dne právních účinků odstoupení od Smlouvy.

6.6

Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, požaduje-li Zpracovatel
posudku zvýšení předběžné finanční částky uvedené v čl. 4 odst. 4.3 této Smlouvy o více
než 10 %. Zvýšení předběžné finanční částky uvedené v čl. 4 odst. 4.3 této Smlouvy je možné
výhradně formou písemného dodatku k této Smlouvě.
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6.7

Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě podstatného porušení
Smlouvy, kdy za podstatné porušení Smlouvy se považuje nepředání Posudku Objednateli
do 90 dnů ode dne, kdy začala plynout lhůta podle čl. 3 odst. 3.1 této Smlouvy.

6.8

Objednatel je dále oprávněn 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 někoho jiného, přímo nebo nepřímo,
při uzavírání Smlouvy nebo při provádění Smlouvy; nebo

b)

zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem uzavření Smlouvy nebo provádění Smlouvy
ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné
a otevřené soutěže.

6.9

Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno v písemné formě. Odstoupením se závazek založený
Smlouvou zrušuje od počátku s výjimkou odst. 6.5 tohoto článku. Účinky odstoupení nastávají
okamžikem doručení odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. 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 dospěl ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě
práva.

7

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

7.1

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

7.2

Dojde-li v průběhu zpracování Posudku ze strany Objednatele k nutnosti doplnit Posudek
– zadání, upozorní Objednatel na tuto skutečnost písemně Zpracovatele posudku a po dohodě
uzavřou Smluvní strany dodatek k této Smlouvě. Zpracovatel posudku není oprávněn
bez závažných důvodů takový dodatek neuzavřít.

7.3

Věcné a formální připomínky k Posudku nebo k návrhu stanoviska budou uplatněny
Objednatelem písemně 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 osobě.

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 plnění podle čl. 3 této Smlouvy poskytne
Objednatel Zpracovateli posudku neprodleně, jakmile je obdrží.
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8

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1

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

8.2

Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto
Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou
v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné obecné 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 správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Zpracovatel posudku se dále zavazuje
umožnit všem oprávněným subjektům provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této
Smlouvy, a to po dobu určenou k jejich archivaci v souladu s příslušnými právními předpisy.

8.4

Zpracovatel posudku bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů
Smlouvy, včetně poskytnuté odměny, v souladu s příslušnými právními předpisy.

8.5

Zpracovatel posudku souhlasí se zveřejněním své identifikace pro informační systém EIA.

8.6

Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění
neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží.

8.7

V případě, že některé 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
oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit
neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým
obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.

8.8

Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi
Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění
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 oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v Informačním systému Registr smluv (dále jen „ISRS“) za podmínek
stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí s uveřejněním Smlouvy v celém rozsahu včetně
Odměny a veškerých metadat. Uveřejnění 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 je její Příloha č. 1: Předpokládaný rozpočet.
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8.12

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

OBJEDNATEL

ZPRACOVATEL POSUDKU

V Olomouci, dne 23. 04. 2019

V Ostravě, dne 23. 04. 2019

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

Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
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Příloha č. 1 – Předpokládaný rozpočet
- posudek na dokumentaci EIA dle zákona č.100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro záměr:
„Ekologizace Teplárny Přerov (OV8256)“

A) Návrh hodinové sazby včetně příslušných navýšení:




základní hodinová sazba
navýšení za přezkoumání posudku jiného znalce
navýšení za mimořádnou obtížnost

350,- Kč
420,- Kč
525,- Kč

B) Vlastní předpoklad rozpočtu:
1.

Předpokládané počty odpracovaných hodin:
0 hod. x 350,- Kč
0,- Kč
0 hod. x 420,- Kč
0,- Kč
126 hod. x 525,- Kč
66.150,- Kč
____________________________________________________________________
Celkem

2.

66.150,- Kč

Výdaje (úhrada nákladů):
Cestovné
2.000,- Kč
provozní režie (paušál)
4.000,- Kč
výroba kopií
1.000,- Kč
veřejné projednání
2.000,- Kč
____________________________________________________________________
Celkem

Předpokládaný rozpočet bez DPH
DPH
Předpokládaný rozpočet včetně DPH

9.000,- Kč
75.150,- Kč
0,- Kč
75.150,- Kč
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