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Dodatek č. 2  

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.:      xxxxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxx   

 

 

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: xxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxxxx  

Bankovní spojení:    xxxxxxxxx 

          xxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

mailto:rszk@rszk.cz
mailto:m.damek@dpova.cz
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Článek II. 

Účel dodatku (příkazní smlouvy) 
Dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny rozsahu 

prováděných prací, změny termínů plnění a změny způsobu fakturace závazku dle příkazní 

smlouvy. Fakturace bude probíhat v dílčích částech. 

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

od smlouvy. 

  

Pro vyjasnění provedených a následných postupů prací byl příkazci ve vazbě na ujasnění 

požadavků zákona č. 100/2001 Sb., resp. čl. II zákona č. 39/2015 Sb. prezentován následující 

sumář na základě kterého bylo dohodnuto upravit rozsah, postup, termíny a fakturace dílčích 

částí závazku. 

 

Pro získání ověřujícího závazného stanoviska (tj. coherence stamp) je potřebné rozdělit práce do 

následujících kroků: 

 

1. Zpracování verifikační dokumentace dle příkazní smlouvy (vč. hlukové studie) 

2. Získání závazného stanoviska MŽP pro ověření souladu 

3. Zapracování podmínek závazného stanoviska pro ověření souladu (řeší zpracovatel DÚR) 

4. Zpracování úplného soupisu změn záměru (dle §9a, odst. 4) zák. č. 100/2001 Sb.) 

5. V termínu dle §9a, odst. 4) zák. č.100/2001 Sb. předložit dokumentaci pro navazující 

řízení, včetně úplného soupisu změn záměru Ministerstvu životního prostředí 

6. Získání závazného stanoviska (tj. coherence stamp) 

 

Kroky dle bodů 1 a 2 soupisu byly provedeny. V současné době je zpracovávána finální verze 

projektové dokumentace ve stupni DÚR (dle terminologie EIA „dokumentace pro příslušné 

navazující řízení“). Součástí finalizace DÚR je i zapracování požadavků závěrečného stanoviska 

MŽP pro ověření souladu. Po odsouhlasení finální verze DÚR příkazcem bude příkazníkem 

bezodkladně zpracován úplný soupis změn záměru a společně s vlastní DÚR, závěrečným 

stanoviskem MŽP pro ověření souladu a závěrečným stanoviskem původní EIA bude předložen 

Ministerstvu životního prostředí v termínu dle §9a, odst. 4) zák. č. 100/2001 Sb., tj. nejméně 30 

dnů před podáním žádosti o zahájení navazujícího řízení. Ministerstvo životního prostředí na 

základě těchto podkladů vydá závazné stanovisko (tj. coherence stamp) které bude odborným 

podkladem pro příslušné úřady v navazujících řízeních. Platnost závazného stanoviska bude 5 let 

a v případě, že nedojde k významným změnám záměru jej lze i opakovaně prodloužit. 

 

 

Článek III. 

Změny ve smlouvě 

 

Rozsah závazku 
1. Článek III. bod 2. „Příkazní smlouva“ smlouvy  

Dosavadní text se v části „Příkazník pro příkazce“ doplňuje o další odrážku: 

 

 příkazník na základě obdržení úplné projektové dokumentace záměru reflektující 

požadavky závěrečného stanoviska MŽP pro ověření souladu zpracuje úplný soupis 

změn záměru (vůči záměru pro které bylo vydáno závazné stanovisko EIA) 
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 příkazník jménem příkazce na základě plné moci předloží MŽP dokumentaci pro 

navazující řízení (DÚR), včetně úplného soupisu změn záměru a proveden veškeré 

činnosti k získání závazného stanoviska (tj. coherence stamp). 

 

 

Termíny realizace  
2. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy ve znění dodatku č. 1 

Dosavadní text bodu 2. se ruší a nahrazuje: 

 

2. Termín plnění příkazní smlouvy: 

a) zpracování úplného soupisu změn záměru do 14 kalendářních dnů od 

výzvy ze strany příkazce 

b) předložení podkladů MŽP a vedení jménem 

příkazce procesu získání závazného stanoviska (tj. 

coherence stamp), jeho získání a předání příkazci 

předložení podkladů MŽP 

dle požadavku §9a, odst. 

4) zák. č.100/2001 Sb.  

do pěti pracovních dnů po 

obdržení coherence stamp 

jej předat příkazci 

 

 

 

 

Fakturace 
3. Článek VI. „Zaplacení ceny“ smlouvy  

Dosavadní text bodu 2b) se ruší a nahrazuje se: 

 

b) za splnění závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu je příkazník 

oprávněn fakturovat po předání a převzetí výše uvedeného smluvního závazku za 

činnosti vyplývající z příkazní smlouvy: 

 50% ceny (tj. 52 000,- Kč bez DPH) po podpisu dodatku č. 2 a na základě 

předaného závazného stanoviska MŽP k ověření souladu ze dne 3. 5. 2017 

 50% ceny (tj. 52 000,- Kč bez DPH) po získání a předání závěrečného 

závazného stanoviska (tj. coherence stamp) 

 

 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel - příkazce zajistí uveřejnění dodatku 

v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb. O zveřejnění dodatku v registru smluv 

bude objednatel neprodleně poskytovatele informovat. 

2. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí 

tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. 

Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou. 
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3. Ostatní ujednání smlouvy a dodatku č. 1 tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti 

beze změny. 

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

zhotovitele. 

 

Ve Zlíně dne 5.9.2017      

 

 

 

 

 

 

 

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

Ing. Bronislav Malý        Ing. Martin Vilč 

ředitel       předseda představenstva 


