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Česká republika – Ministerstvo životního prostředí 

●     ●     ● 

Ecological Consulting a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM 

„SEA pro aktualizované PZKO“ 
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TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ NA REALIZACI VEŘEJNÉ 

ZAKÁZKY uzavřené dne 21. 05. 2020, evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 190231, 

ve znění jejích dodatků (dále jen „Smlouva“), je uzavřen  

 

MEZI 

 

Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí 

sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 

zastoupenou:  Bc. Kurtem Dědičem, ředitelem odboru ochrany ovzduší 

IČO: 00164801 

bankovní spojení: ČNB Praha 1 

číslo účtu: 7628001/0710 

zástupce pro věcná jednání:  Ing. Alena Rybníčková, odbor ochrany ovzduší 

 (kontaktní telefon: +420 267 122 305, 

kontaktní email: alena.rybnickova@mzp.cz) 

 

DÁLE JEN „Objednatel“ 

NA STRANĚ JEDNÉ, 

 

A 

 

Ecological Consulting a.s. 

sídlo: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

zastoupenou: Mgr. Lukášem Gabrielem, předsedou představenstva 

IČO: 25873962 

DIČ: CZ25873962 (je plátcem DPH) 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Olomouc 

číslo účtu:  107-915370237/0100 

zástupce pro věcná jednání: Martina Soušková, obchodní manažer 

zapsanou: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 3026 

 

DÁLE JEN „Dodavatel“ 

NA STRANĚ DRUHÉ, 

 

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“ 

NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“. 

 

 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 21. 05. 2020 výše citovanou Smlouvu, následně Dodavatel zahájil 

její plnění dle potřeb a pokynů Objednatele. V průběhu plnění Smlouvy bylo Smluvními 

stranami zjištěno, že ve Smlouvě došlo k administrativní chybě, neboť Objednatel nesprávně 

vydefinoval pojem „Oznámení Koncepce“ či „Oznámení Koncepcí“, kdy pod tento pojem 

podřadil veškeré činnosti Dodavatele specifikované v čl. 1. odst. 1.2 Smlouvy. Správně má výše 

uvedený pojem, na který je navázán částečný termín plnění uvedený ve Smlouvě, zahrnovat 

pouze část předmětného čl. 1. odst. 1.2 Smlouvy (jak bude uvedeno v následujícím odstavci 

tohoto článku), neboť tento postup je běžný a nezměnitelný v daném odborném odvětví 

a zároveň je celý proces SEA (včetně jednotlivých termínů) dán zákonem č. 100/2001 

Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (zejména se jedná 
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o § 10c a § 15 definovaného předpisu). Smluvní strany se proto dohodly na změně Smlouvy, 

jak je popsána níže v tomto Dodatku. 

1.2 Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na shora uvedené v odst. 1.1 tohoto článku, 

se účinností tohoto Dodatku znění odst. 1.2 v čl. 1. Smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním 

takto: 

„1.2 Předmětem této Smlouvy je tedy obligatorně závazek Dodavatele připravit a zpracovat 

oznámení aktualizací koncepcí (dále jen „Koncepce“) 10 programů zlepšování kvality 

ovzduší, kdy základními kroky v rámci zpracování jednotlivých oznámení Koncepcí vždy 

budou: 

a) příprava oznámení Koncepce včetně zajištění příslušných případných 

stanovisek dle § 45h a § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně přírody 

a krajiny“), projednání harmonogramu prací s Objednatelem v souladu 

s procesy vedenými podle Zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 

se zohledněním požadavků zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně ovzduší“), 

b) zpracování oznámení Koncepce v souladu s ustanoveními přílohy č. 7 Zákona 

o posuzování vlivů na životní prostředí, její dodání Objednateli, konzultace 

jednotlivých oznámení Koncepcí prostřednictvím jejich předběžného 

projednání dle § 15 Zákona o posuzování vlivů na životní prostředí před jejich 

oficiálním předáním příslušnému úřadu v počtu stanoveném příslušným 

úřadem, 

(výše uvedené dále jen jako „Oznámení Koncepce“ či „Oznámení Koncepcí“) 

c) vyhodnocení a zohlednění připomínek ze zjišťovacího řízení SEA v návrhu 

Koncepce, a 

d) vypořádání připomínek, spolupráce na dopracování Koncepce, předání 

Koncepce příslušnému úřadu v počtu stanoveném příslušným úřadem.“ 

1.3 Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na shora uvedené v odst. 1.1 tohoto článku, 

se účinností tohoto Dodatku znění odst. 2.1 v čl. 2. Smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním 

takto: 

„2.1 Dodavatel se zavazuje zahájit realizaci Oznámení Koncepcí bezodkladně po nabytí 

účinnosti této Smlouvy. Dodavatel je povinen dokončit Oznámení Koncepce vždy 

nejpozději do 6 týdnů ode dne předání návrhu aktualizace každé Koncepce Dodavateli. 

Dodavatel je povinen realizovat veškeré plnění dle čl. 1. odst. 1.2 Smlouvy nejpozději 

do 31. 03. 2021.“ 

1.4 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nezměněna. 

 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v Informačním systému Registru smluv (dále jen „IS RS“) za podmínek 

stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
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pozdějších předpisů. Dodavatel bezvýhradně souhlasí s uveřejněním celého znění tohoto 

Dodatku v IS RS a na profilu Objednatele, jakožto zadavatele Veřejné zakázky, popř. dalších 

místech v souladu s příslušnými právními předpisy. Uveřejnění tohoto Dodatku na právními 

předpisy požadovaných místech provede Objednatel. 

2.2 Tento Dodatek bude podepsán vlastnoručně nebo elektronicky. Je-li Dodatek podepsán 

vlastnoručně, je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis, přičemž 

Objednatel obdrží po 2 stejnopisy a Dodavatel obdrží 1 stejnopis. Je-li Dodatek podepsán 

elektronicky, je podepsán pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat 

za Smluvní strany. 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, jeho obsahu 

rozumějí, že je tento Dodatek projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle a na důkaz 

toho připojují své podpisy. 

 

OBJEDNATEL 

 

V Praze, dne ……………………… 

 

 

 

___________________________________ 

Česká republika – Ministerstvo životního 

prostředí 

Bc. Kurt Dědič 

ředitel odboru ochrany ovzduší 

DODAVATEL 

 

V Praze, dne ………………………. 

 

 

 

___________________________________ 

Ecological Consulting a.s. 

Mgr. Lukáš Gabriel 

předseda představenstva 
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