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Dodatek č. 1  

ke Smlouvě 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: xxxxxxxxxxxx náměstek pro inv. výstavbu 

Tel.:      xxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxx   

 

 

Zhotovitel - příkazník:   DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s. 

Adresa:     Ostrava-Moravská Ostrava, Masarykovo  

náměstí 5/5, PSČ 702 00 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 10727 

IČ:      42767377 

DIČ:      CZ42767377 

Jednající:     Ing. Martin Vilč, předseda představenstva 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxx 

E-mail:     xxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxx 

          xxxxxxxxxx 

 

 

 

 

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

Účel dodatku 
Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu 

splnění závazku dle smlouvy o dílo a změny termínu splnění závazku z příkazní smlouvy. 

V návaznosti na změny termínů plnění závazků se mění smluvní pokuty a podmínky odstoupení 

od smlouvy. 

  

Vzhledem k problematickým jednáním o konečné podobě projektové dokumentace ve stupni 

DÚR s dotčenými subjekty, nebylo možné dopracovat projektovou dokumentaci ve stupni DÚR 

do konečné podoby. Z tohoto důvodu není možné ze strany zhotovitele zpracovat verifikační 

dokumentaci porovnávající změny mezi konečnou podobou projektové dokumentace ve stupni 

DÚR a záměrem, ke kterému bylo Ministerstvem životního prostředí vydáno stanovisko EIA, a 

zajistit příkazníkem závazné stanovisko vydané Ministerstvem životního prostředí. 

Z výše popsaných důvodu není možné ze strany zhotovitele a příkazníka splnit závazek ze 

smlouvy o dílo a závazek z příkazní smlouvy.  

 

 

Článek III. 

Změny ve smlouvě 

 
1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy, bod 1. a bod 2.   

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se: 

 

1. Termín plnění SoD: 

 

zpracování verifikační dokumentace a předání 2 paré:   dne 30. 11. 2016 

(další potřebná paré zajistí příkazník pro plnění příkazní smlouvy)  

 

2. Termín plnění příkazní smlouvy:                                                                                                                
 

předání závazného stanoviska MŽP: do pěti pracovních dnů 

po jeho obdržení, 

předpoklad 31. 3. 2017 

 

 

2. Článek VIII. „Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy“ smlouvy  
Dosavadní text se ruší a nahrazuje se: 

 

1. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílčí závazek - předání 2x verifikační 

dokumentace dne 30. 09. 2016, 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 do pěti pracovních dnů od jeho obdržení od MŹP, zaplatí příkazník příkazci smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny z příkazní smlouvy za každý den prodlení. 
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4. Zhotovitel a objednatel se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti zhotovitele, a to 

předání 2x verifikační dokumentace dne 30. 09. 2016 je podstatnou smluvní povinností 

zhotovitele. V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o 

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 do pěti pracovních dnů od jeho obdržení 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. 

 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro 

zhotovitele. 

 

Ve Zlíně dne 28. 9. 2015     

 

 

 

 

 

 

………………………………………...  …………………………………………. 

Ing. Bronislav Malý        Ing. Martin Vilč 

ředitel       předseda představenstva 


