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Číslo smlouvy objednatele: 1142/2019-SML Číslo smlouvy zhotovitele: 105 – 3066 – 19
Číslo dodatku:   1142/2019-SML – D1

DODATEK Č .  1 KE SMLOUVĚ  O DÍLO
č .  1142/2019-SML, 105 –  3066 – 19

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), mezi

těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:
Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických: I

2. Zhotovitel:
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Sídlo: Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, v oddílu C, vložce 2171
Zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
IČO: 41601483
DIČ: CZ41601483
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických: 

I. Předmět dodatku
1. Dne 28. 5. 2019 byla mezi Povodím Moravy, s.p., jako objednatelem a firmou AGROPROJEKT

PSO, s.r.o., jako zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo č. 1142/2019-SML, 105 – 3066 – 19,
jejímž předmětem je provedení a zpracování projektové dokumentace „Jihlava, km 0,800-3,150 -
oprava koryta“.

2. Důvodem pro sjednání dodatku č. 1 jsou okolnosti, které objednatel nepředpokládal v zadávací
dokumentaci a které vyplynuly až v průběhu prací na projektové dokumentaci. V souvislosti s tím,
že se záměr dotýká lokality v soustavě Natura 2000, si příslušný správní úřad – KÚ JMK, odbor
OŽP ve svém vyjádření z 27. 08. 2019 č.j. JMK 123 192/2019 a při následujícím osobním jednání
dne 11. 09. 2019 stanovil požadavky a podmínky rozšiřující rozsah služeb, které musí být
zhotoveny a zahrnuty do PD. Jedná se především o požadavek konzultační spolupráce,
vypracování a předložení posudku vlivu záměru na soustavu Natura 2000 dle § 45i zákona
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Správní úřad také předpokládá
možné zjišťovací řízení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
v platném znění. Z těchto důvodů nelze projektovou dokumentaci odevzdat v dohodnutém termínu
do 31. 12. 2019 a ve sjednané ceně díla.
Tímto se smluvní strany dohodly na doplnění zadání dodatečné služby dle č. II odst. 15 Předmět
smlouvy o položky:
· Vypracování a předložení posudku vlivu záměru na soustavu Natura 2000 dle § 45i zákona
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
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· Vypracování a předložení oznámení záměru pro zjišťovací řízení ve smyslu zákona č. 100/2001
Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.
Při tom se předpokládá, že nebude-li správním úřadem druhá položka požadována, nebude ani
zhotovena, ani fakturována.

Dále se smluvní strany dohodly na posunutí termínu plnění díla dle čl. III odst. 1 Doba plnění díla,
kde jsou již zohledněny administrativní komplikace vyvolané dodatečnými službami, termín
dokončení díla včetně SP/Ohlášení s nabytím právní moci a jeho předání objednateli nejpozději
do 30. 06. 2020.
Smluvní strany se taktéž dohodly na navýšení ceny díla dle čl. IV. Cena díla.

3. Čl. II odst. 15 smlouvy o dílo se tedy dohodou smluvních stran mění a nově zní takto:
Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné průzkumné práce a posouzení nutné pro
zpracování projektové dokumentace, a to nejméně v následujícím rozsahu:

· Geodetické zaměření hrází, berem a toku

· Inventarizaci dřevin včetně zajištění povolení ke kácení

· Rozbory sedimentů dle platné legislativy (protokol bude obsahovat i závěrečné slovní
hodnocení/posouzení ne/vyhovujících parametrů a porovnání s příslušnými normami ČSN,
vyhlášky, rozhodnutí apod.)

· Zajištění výsledků laboratorních zkoušek vhodnosti sedimentu do násypů berem

· Vypracování a předložení posudku vlivu záměru na soustavu Natura 2000 dle § 45i
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, dále Posudek „Natura 2000“.

· Vypracování a předložení oznámení záměru pro zjišťovací řízení ve smyslu zákona
č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, dále Oznámení „EIA“.
Nebude-li správním úřadem poslední výše uvedená položka požadována, nebude ani
zhotovena, ani fakturována.

4. Čl. III odst. 1 se pak dohodou smluvních stran mění a nově zní takto:
Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín zahájení díla: do 7 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
Termín dokončení díla včetně SP/Ohlášení s nabytím právní moci a jeho předání:
do 30. 6. 2020

5. Čl. IV odst. 1 se dohodou smluvních stran mění a nově zní takto:
Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném
znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Část díla Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH
Průzkumné práce 65 000 13 650 78 650
Projektová dokumentace pro
provedení stavby

143 000 30 030 173 030

Inženýrská činnost + poplatky 45 000 9 450 54 450
Posudek „Natura 2000“ 48 500 10 185 58 685
Oznámení „EIA“ 39 000 8 190 47 190
CELKEM 340 500 71 505 412 005

Při tom se předpokládá, že nebude-li správním úřadem poslední položka požadována,
nebude ani zhotovena ani fakturována.

6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.

II. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 1 se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
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3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními.
4. Druhá smluvní strana je dále srozuměna s tím, že Povodí Moravy, s.p., je současně povinen

zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy
odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv. Zveřejnění dodatku č. 1 a metadat v registru smluv zajistí Povodí Moravy, s.p. V souladu
s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá dodatek č. 1 účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou
strany informovány.

V Brně dne: V Brně dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

 ...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s.p. AGROPROJEKT PSP

MVDr. Václav Gargulák Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
generální ředitel jednatel


