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Smlouva o dílo č. 091/01/15 
uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

na zhotovení verifikační dokumentace EIA  
   na stavbu 

SILNICE II/490: ZLÍN, PROPOJENÍ R49 – I/49; 2. ETAPA  

a 

příkazní smlouva 
uzavřená podle § 2 430 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

o obstarání činností nezbytných k vydání závazného stanoviska o shodě 

(Coherence stamp) 
na stavbu 

SILNICE II/490: ZLÍN, PROPOJENÍ R49 – I/49; 2. ETAPA 
 

 

Článek I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel - příkazce:   Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupen:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxx náměstek pro inv. výstavbu 

Tel.:      xxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxx   

 

 

Zhotovitel - příkazník:   DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r. o. 

Adresa:     Ostrava-Moravská Ostrava, Masarykovo  

náměstí 5/5, PSČ 702 00 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 2018 

IČ:      42767377 

DIČ:      CZ42767377 

Jednající:     Ing. Martin Vilč, prokurista společnosti 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxx. 

Tel.:      xxxx 

E-mail:     xxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxx 

          xxxxxxx 

 

Článek II. 

Preambule 

 
1. Objednatel – příkazce jako stavebník připravuje stavbu:  

 

SILNICE II/490: ZLÍN, PROPOJENÍ R49 – I/49; 2. ETAPA 

Účastníci smlouvy o dílo i příkazní smlouvy se dohodli na podmínkách provedení obou níže 

mailto:rszk@rszk.cz
mailto:a.hanslik@dpova.cz


Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860 

 2 

popsaných závazků – v obou závazcích se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu dle z. č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

Podkladem pro uzavření obou závazků je nabídka zhotovitele - příkazníka ze dne 28. 5. 2015.  

 

 

Článek III. 

1. Smlouva o dílo 
Předmětem závazku je zpracování verifikační dokumentace porovnávající změny mezi aktuální 

projektovou dokumentací ve stupni DÚR zpracovanou spol. DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. 

s r.o., (projektant xxxxxxxx) a záměrem, ke kterému bylo Ministerstvem životního prostředí dne 

14. 7. 2012, pod č. j. 41446/ENV/12 vydáno stanovisko EIA a dne 15. 4. 2014 pod č. j. 

6709/ENV/14 vyjádření k „Přeložce Fryštáckého potoka“. Dokumentace bude zpracována dle 

změny zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí účinné od 1. 4. 2015 ve 

smyslu čl. I (§9a odst. 4 a 5) a čl. II. Součástí verifikační dokumentace bude aktualizace hlukové 

studie. Podkladem pro zpracování verifikační dokumentace bude výše zmíněné stanovisko a 

vyjádření a stávající hluková studie. 

 

2. Příkazní smlouva 

 

Příkazník pro příkazce  

- provede veškeré činnosti (projednání s úřady) a obstará všechny doklady vyžadované z. 

č. 100/2001 Sb. k podání žádosti o vydání závazného stanoviska Ministerstvem životního 

prostředí k verifikační dokumentaci na shora uvedenou stavbu silnice,  

- podá u Ministerstva životního prostředí jménem příkazce na základě plné moci 

kvalifikovanou žádost o vydání závazného stanoviska Ministerstvem životního prostředí 

k verifikační dokumentaci.  

Závazek z příkazní smlouvy je splněn příkazcovým převzetím závazného stanoviska 

k verifikační dokumentaci vydaného MŽP na stavbu SILNICE II/490: ZLÍN, PROPOJENÍ 

R49 – I/49; 2. ETAPA. 
 

 

Článek IV. 

Čas a místo plnění závazků 
 

1. Termín plnění SoD: 

 

zpracování verifikační dokumentace a předání 2 paré:   dne 30. 09. 2015 

(další potřebná paré zajistí příkazník pro plnění příkazní smlouvy)  

 

2. Termín plnění příkazní smlouvy:                                                                                                                
 

předání závazného stanoviska MŽP:     dne 31. 12. 2015 

      

3. Místo předání a převzetí:  Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

 

 

Článek V. 

Cena 

 

1. Cena za splnění obou závazků podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná 
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ve výši: 

 

Cena SoD (čl. III., odst. 1) celkem bez DPH Kč                         133 000,-- 

DPH 21 % Kč                                27 930,-- 

Cena celkem vč. DPH Kč                            160 930,-- 

(slovy stošedesáttisícdevětsettřicet korun českých) 

 

Cena za příkazní činnost (čl. III., odst. 2) celkem bez DPH Kč     104 000,-- 

DPH 21 % Kč       21 840,-- 

Cena celkem vč. DPH Kč     125 840,-- 

(slovy stodvacetpěttisícosmsetčtyřicet korun českých) 

 

2. DPH v zákonem stanovené výši bude zaplacena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o 

dani z přidané hodnoty v platném znění. 

 

3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele - příkazníka nezbytné k řádnému a 

včasnému provedení díla a činností z příkazní smlouvy bez vad a nedodělků. 

 

 

Článek VI. 

Zaplacení ceny  
 

1. Objednatel – příkazce neposkytuje zálohy. Nárok na zaplacení ceny vzniká zhotoviteli – 

příkazníkovi po řádném splnění závazku ze smlouvy o dílo a závazku z příkazní smlouvy ve 

stanovených termínech a ve stanoveném rozsahu.  

 

2. Plnění smlouvy o dílo a plnění závazku příkazní smlouvy pro fakturaci a pro daňové účely 

(zdanitelné plnění) je stanoveno takto: 

a) za splnění závazku ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1) je 

zhotovitel oprávněn fakturovat po předání a převzetí výše uvedeného smluvního závazku 

100 % z ceny díla, 

b) za splnění závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2) 

je příkazník oprávněn fakturovat po předání a převzetí výše uvedeného smluvního 

závazku 100 % ceny za činnost vyplývající z příkazné smlouvy. 

 

3. Podkladem pro vystavení daňového dokladu jsou protokoly o předání a převzetí díla a 

protokol o předání a převzetí závazku z činnosti vyplývající z příkazní smlouvy.  

 

4. Zhotovitel - příkazník vystaví dle výše uvedeného daňový doklad, kde bude uveden název 

stavby v plném znění dle smlouvy a název fakturovaného závazku vč. fakturované částky 

zaokrouhlené na celé koruny. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude písemný předávací 

protokol podepsaný k tomu pověřenými pracovníky obou smluvních stran. 

 

5. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o DPH se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné 

dnem předání a převzetí díla ve sjednaném rozsahu a sjednaných lhůtách a předání závazku 

vyplývajícího z příkazní smlouvy. 

 

6. Splatnost daňových dokladů bude 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení 

daňového dokladu objednateli - příkazci. Fakturovaná částka bude objednatelem poukázána 

na účet zhotovitele – příkazníka uvedený ve smlouvě. 
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7. Pohledávky zhotovitele – příkazníka vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí 

písemné dohody s objednatelem - příkazcem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani 

je zatížit právy třetích osob.   

 

 

Článek VII. 

Provádění závazků 
 

1. Veškeré věci potřebné k provedení obou závazků zajišťuje zhotovitel - příkazník na svůj 

náklad a nebezpečí s výjimkou správních poplatků souvisejících s plněním jednotlivých 

závazků.  

 

2. Zhotovitel - příkazník zodpovídá za to, že předmět jednotlivé smlouvy bude zhotovený 

podle výše popsaných podmínek jednotlivé smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti 

sjednané smlouvou a souvisejícími právními předpisy. Zhotovitel bude při zhotovení 

závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zákonem č. 39/2015 Sb., 

kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

 

3. V případě, že v průběhu plnění předmětu smlouvy nabude platnosti a účinnosti novela výše 

uvedeného právního předpisu, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis 

vztahující se k předmětu plnění smlouvy, je zhotovitel – příkazník povinen při realizaci 

smlouvy řídit se těmito novými právními předpisy. 

 

4. Potřebný počet výtisků pro zajištění činnosti z příkazní smlouvy zhotovitel zajistí na vlastní 

náklady.  

 

5. Zhotovitel předá objednateli zpracované závazky v následujících počtech: 

- Verifikační dokumentaci 2x v písemném vyhotovení, 

- Verifikační dokumentaci 1x v digitální formě na CD (ve formátu *.pdf),   

- Závazné stanovisko (Coherence stamp) v 1 originálním vyhotovení. 

 

 

Článek VIII. 

Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy 
 

1. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílčí závazek - předání 3x verifikační 

dokumentace dne 30. 09. 2015, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 

z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení. 

 

2. Za porušení smluvní povinnosti příkazníka zhotovit závazek - předání závazného stanoviska 

MŽP dne 31. 12. 2015, zaplatí příkazník příkazci smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové 

ceny z příkazní smlouvy za každý den prodlení. 

 

3. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla 

v době sjednané dle Čl. IX., bod 3. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení. 

4. Zhotovitel a objednatel se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti zhotovitele, a to 

předání 3x verifikační dokumentace dne 30. 09. 2015 je podstatnou smluvní povinností 

zhotovitele. V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o 
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závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002, z. č. 89/2012 Sb. a objednatel 

je oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 

5. Příkazce a příkazník se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti příkazce, a to předání 

závazného stanoviska MŽP dne 31. 12. 2015 je podstatnou smluvní povinností příkazníka. 

V případě, že příkazník nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné 

porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002, z. č. 89/2012 Sb. a příkazce je oprávněn 

od této smlouvy odstoupit. Podmínkou splnění předmětné povinnosti příkazníka je 

příkazcovo předání uzavřených smluv řešících souhlas vlastníků nemovitostí dotčených výše 

uvedenou stavbou. 

 

6. V případě, že objednatelem - příkazcem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je 

zhotovitel - příkazník oprávněn účtovat objednateli - příkazci úrok z prodlení ve výši 0,1% 

z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

 

Článek IX. 

Záruka 
1. Zhotovitel poskytuje na zhotovenou verifikační dokumentaci záruku v délce 5 let po předání 

a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

 

2. Záruční doba začne běžet následující den po dni, kdy objednatel převezme řádně zhotovenou 

dokumentaci bez vad a nedodělků. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě závazku 

(projektové dokumentace) do 14 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace. 

 

4. V případě, že projektová dokumentace nebude zhotovena řádně v souladu s podmínkami 

uvedenými ve smlouvě o dílo a v souvisejících právních předpisech, bude odpovědnost 

zhotovitele za vadné plnění řešena dle z. č. 89/2012 Sb. 

 

 

Článek X. 

Závěrečná ustanovení 
1. V ostatním se právní vztahy řídí z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. 

 

2. Práva a povinnosti ze smlouvy o dílo a z příkazní smlouvy nebo z jejich částí nelze převést 

třetí osobě. 

 

3. Smlouvu o dílo i příkazní smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, 

které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem, jinak jsou neplatné. 

 

4. Smlouva o dílo a příkazní smlouva je platná a účinná dnem podepsání oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran. 

 

5. Ke splnění závazku z příkazní smlouvy udělí příkazce příkazníkovi písemnou plnou moc. 

 

6. Smlouvy jsou vyhotoveny ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka. 

 

7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní 
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strany prohlašují, že obsahu obou smluv porozuměly. 

 

 

Ve Zlíně dne 16. 6. 2015      

 

 

 

 

 

 

.....................................................    ....................................................  

Ing. Bronislav Malý      Ing. Martin Vilč 

ředitel        prokurista 


