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Správce rozpočtu: OE/ R. Paulíková / i . /  losy fbrsU>6r//&t> Xf / 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 27811221), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: kinclova, datum ověření: 23.08.2017 07:51:15): 

Smlouva o dílo na vyhodnocení vlivu koncepce "Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 
2017-2025" na životní prostředí a veřejné zdraví uzavřená na základě výsledků VZ "Vyhodnocení vlivů koncepce 
"Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025" na životní prostředí a veřejné 
zdraví" (ID v E-ZAK: KW170004462). 

Rozpočtová skladba: 
Částkas DPH: 140844, Datum Od:, Datum do:, Perioda: jednorázově, ODPA: 2143, ORJ: 4000, ORG: POL: 5169 
UZ: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



Kraj Vysočina KUJIP015OZW1 

Smlouva o dílo 

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona 6. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále jen „občanský zákoník") 

Kraj Vysočina 
sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
zastoupený: 
k podpisu pověřena: 
bankovní spojení: 
č. ú.: 

I. Smluvní strany 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749 
CZ70890749 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
Ing. Jana Fischerová, CSc., náměstkyně hejtmana 
Sberbank a.s., Jihlava, 
4050005000/6800 

kontaktní osoba pro věci technické: Ing. Zuzana Vondráková 

(dále jen „objednatel") 

RADDIT consulting s.r.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 30352 
sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
zastoupený: 
bankovní spojení: 
č. ú.: 

Fojtská 574, 739 24 Krmelín 
27811221 
CZ27811221 
RNDr. Radimem Misiačkem, jednatelem 
ČSOB Ostrava 
216550482/0300 

(dále jen „zhotovitel") 

II. Předmět a rozsah smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje objednateli zhotovit vyhodnocení vlivu koncepce 
„Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 - 2025" na 
životní prostředí a veřejné zdraví podle § 10e 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 a s přihlédnutím k závěrům 
zjišťovacího řízení MŽP - kód koncepce MZP249K (dále jen „dílo"). 

2. Dílo podle čl. II odst. 1 smlouvy sestává z následujících dílčích částí, jež budou prováděny 
osobami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy: 

a) Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví 
v rozsahu a s náležitostmi dle přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, 
a s přihlédnutím k závěrům zjišťovacího řízení MŽP č.j. 41850/ENV/17; 

b) Vyhodnocení vlivů koncepce na veřejné zdraví autorizovanou osobou dle 
ustanovení § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o.změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů 
na životní prostředí),, v platném znění; 
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Kraj Vysoana 

c) Vyhodnocení vlivů koncepce na Evropsky významné lokality a Ptačí 
oblasti Natura 2000 postupem dle § 45h a § 45i zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

3. Objednatel se zavazuje za dílo provedené v kvalitě a termínu dle této smlouvy zaplatit 
cenu uvedenou v čl. IV této smlouvy. 

III. Čas plnění, předání díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu nejpozději do 31.10. 2017. 
2. Zhotovitel je povinen předat dílo nejen v listinné podobě, ale i v elektronické podobě na 

příslušném nosiči dat. Předání díla se uskuteční formou závěrečné přejímky; o předání 
díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. 
Za objednatele je protokol oprávněna podepsat osoba pro věci technické uvedená v čl. I. 
této smlouvy. 

IV. Cena prací, způsob fakturace 

1. Smluvní stany se dohodly na následující ceně za sjednané dílo: 

celková cena bez DPH 116 400,-Kč 
DPH 21 % 24 444,- Kč 
celková cena s DPH 140 844,- Kč 

2. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace díla. 
V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke zhotovení díla. 

3. Po řádném a včasném zhotovení díla uvedeném v čl. II. bude zhotovitelem vystavena 
faktura s vyúčtováním celého díla. Tato faktura je splatná do 30 dnů ode dne 
prokazatelného doručení objednateli. 

5. Úhrada faktury bude provedena bankovním převodem na účet uvedený v čl. I této 
smlouvy. 

6. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zák.č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty ve znění pozdějších předpisů 

7. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli přede dnem splatnosti bez zaplacení fakturu, 
která nemá náležitosti dané touto smlouvou nebo vykazuje jiné závady. Důvody vrácení 
sdělí objednatel zhotoviteli písemně zároveň s vrácenou fakturou. V závislosti na povaze 
závady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo vyhotovit novou. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta 
splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli faktury doplněné, opravené nebo 
nově vyhotovené zhotovitelem s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této 
smlouvy. 

V. Smluvní pokuty 

1. Dojde-li k prodlení při předání díla, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve 
výši 0,05% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení; toto ustanovení se 
nevztahuje na prodlení prokazatelně nezaviněné zhotovitelem. 

2. Dojde-li k prodlení při úhradě díla objednatelem, je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
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Kraj Vysocma 
3. V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v čl. VI. odst. 1 je objednatel oprávněn 

požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč. 

VI. Ostatní ujednání 

1. Před zpracováním díla poskytne objednatel zhotoviteli všechny nezbytné podklady pro 
provedení díla. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy 
a neposkytne je třetí straně s výjimkou subdodavatelů zajištěných pro provedení díla. 

2. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nutném k řádné realizaci 
díla dle této smlouvy. Zhotovitel má právo požadovat po objednateli poskytnutí 
dodatečných podkladů, které má v době provádění díla objednatel k dispozici, a to na 
základě písemné žádosti. Objednatel se zavazuje tyto podklady poskytnout 
do 5 pracovních dní od prokazatelného doručení žádosti zhotovitele. V případě prodlení 
objednatele s poskytnutím těchto podkladů se zhotoviteli prodlužuje termín uvedený v čl. 
III odst. 1 této smlouvy o dobu prodlení objednatele. 

3. Záruční doba na dílo činí 12 měsíců od převzetí díla objednatelem. Vady díla budou 
reklamovány písemnou formou. Vady reklamované objednatelem v záruční době odstraní 
zhotovitel na svůj náklad do 21 dnů od doručení písemné reklamace. 

VII. Ochrana nehmotných statků 

1. Tento článek smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž 
je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). 
Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli právo na jakékoliv v současnosti známé 
využití díla, včetně práva objednatele udělit dalším osobám podlicenci k využití díla 
včetně nehmotných statků v tomto dokumentu zpracovaných. 

2. Zhotovitel udílí objednateli výhradní licenci k užití díla. 
3. Objednatel je oprávněn dílo užít všemi způsoby. Za tímto účelem ale není vzhledem 

k charakteru díla objednatel oprávněn dílo dále zpracovávat a upravovat. 
4. Objednatel je oprávněn udělit podlicenci k užití díla. V případě, že o udělení podlicence 

bude požádáno v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, bude podlicence poskytnuta za jednorázovou úplatu ve výši 100 000,- Kč. 

5. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo. 
6. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k dílu. 
7. Objednatel není povinen licenci využít. 

VIII. Ukončení smlouvy 

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení 
práv a závazků musí být písemná a podepsaná oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. Odstoupení musí být druhé straně oznámeno písemně a účinku nabývá dnem 
doručení druhé smluvní straně. 

2. V případě odstoupení od smlouvy v souladu s čl. VIII. odst. 1 ze strany objednatele se 
tento zavazuje k odebrání a zaplacení věcí zhotovitelem obstaraných k provedení díla 
a k uhrazení nákladů zhotovitelem vynaložených na provedení díla ke dni odstoupení. 

IX. Závěrečná ustanovení 
1. Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání 

veřejných zakázek ze dne 15. 5. 2017. 
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2. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí 
ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Seznam autorizovaných osob. 
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a že byla uzavřena 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. 
5. Smlouva může být změněna nebo doplněna pouze formou písemných, vzestupně 

číslovaných dodatků ke smlouvě, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že 
je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy 
včetně podpisů v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, 
zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, 
které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace kjiným účelům, než je k plnění 
podmínek této smlouvy. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem zveřejnění v Informačním systému veřejné správy - Registr smluv. 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
jeden. 

V Jihlavě dne 0 4 09, V Ostravě dne ^ {lc)//^ 

10 
V  3  ?  

RAiDDír consulting s.r.o, 
7.ÍQ 94 Krrnfílír, PnítckA Ž i ž k o v a  j 7 ,  5 8 7  3 3  J i h l a v a  

/ 
za objednatele 

Ing. Jana Fischerová CSc. 
náměstkyně hejtmana 

za zhotovitele 
RNDr. Radim Misiaček 
jednatel společnosti 
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Příloha č. 1 - Seznam autorizovaných osob 

Vyhodnocení vlivů koncepce dle ustanovení § 10e zák. 100/2001 Sb. v platném znění 
(SEA): 

Ing. Bohumil Sulek, CSc. 

Vyhodnocení vlivů koncepce na veřejné zdraví: 

ATEM - Ateliér ekologických modelů, s.r.o. - Mgr. Jan Karel 

Vyhodnocení vlivů koncepce na Evropsky významné lokality a Ptačí oblasti Natura 
2000: 
Mgr. Zdeněk Frélich 
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