
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 02PT-005816 
Číslo smlouvy Poskytovatele: 18.0560-04 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003 
Název související veřejné zakázky: DO 510 Satalice-Běchovice, zkapacitnění - Plnění podmínek

EIA

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako
„Smlouva11):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

a

2. EKOLA group, spol. s r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel41)

Mistrovská 4, 108 00 Praha 10
63981378
CZ63981378
u MS v Praze, oddíl C, vložka 39803 
společnost s ručením omezeným
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(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana44)

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Režim Smlouvy
Smlouvaje uzavřena podle ust. §1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,NOZ“), a to na základě výsledků veřejné zakázky 
malého rozsahu s názvem DO 510 Satalice-Běchovice,zkapacitnění-Plnění podmínek EIA 
(dále jen „Veřejná zakázka44). Smlouva nebyla uzavřena na základě zadávacího řízení dle 
zákona ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
,,ZZVZ“).

1.2. Objednatel prohlašuje, že:
1.2.1 je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem dopravy, jejímž základním 

předmětem ěinnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a 
silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení 
výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy; a

1.2.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je oprávněn Smlouvu 
uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.3. Poskytovatel prohlašuje, že:
1.3.1 splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené ve Smlouvě, a je oprávněn Smlouvu 

uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;
1.3.2 ke dni uzavření Smlouvy vůěi němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., 

o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenění zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
zároveň se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně 
informovat;

1.3.3 se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace, popř. 
výzvy pro podání nabídek, Veřejné zakázky včetně všech jejích příloh (dále jen 
„Zadávací dokumentace44);

1.3.4 je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle Smlouvy;
1.3.5 se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré 

relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění, 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro 
realizaci předmětu plnění za dohodnuté smluvní ceny uvedené ve Smlouvě, a to rovněž 
ve vazbě najím prokázanou kvalifikaci pro plnění Veřejné zakázky; a

1.3.6 jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních 
předpisů, které se na plnění vztahují.

1.4. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a Zadávací dokumentace jsou 
stanovena tato výkladová pravidla:

1.4.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení 
vykládána tak, aby v co nej širší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený 
Zadávací dokumentací;
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1.4.2 v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní 
ustanovení Zadávací dokumentace;

1.4.3 v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Zadávací dokumentace mají přednost 
ustanovení Smlouvy.

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Na základě této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje na své náklady a nebezpečí k řádnému a 
včasnému poskytnutí služeb Jak  jsou specifikovány v čl. 2.2 Smlouvy, Objednateli.

2.2. Poskytovatel se zavazuje na základě Smlouvy poskytnout Objednateli následující služby: 
DO 510 Satalice-Běchovice, zkapacitnění -  Plnění podmínek EIA (dále jen ,,Služby“). 
Podrobný popis služeb poskytovaných Poskytovatelem Objednateli na základě Smlouvy je 
obsažen v příloze č.l Smlouvy.

2.3. Poskytování Služeb musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními 
předpisy, profesními či stavovskými předpisy, technickými normami a Zadávací 
dokumentací. Hmotné výsledky Služeb musí být vybaveny veškerými případnými certifikáty, 
atesty a schváleními nutnými k jejich užívání Objednatelem a musí být prosté jakýchkoliv 
právních či faktických vad.

2.4. Poskytovatel je povinen předat Objednateli veškeré sjednané nebo nezbytné doklady a 
dokumenty vztahující se k provádění Služeb, a to zejména veškeré podané žádosti, rozhodnutí 
orgánů veřejné správy, spisy a jiné písemné materiály (dále jen „Dokumentace") a samotné 
výstupy poskytovaných Služeb jako např. posudek, analýza nebo stanovisko (dále jako 
„Výstup"). Dokumentace a Výstupy musí být Objednateli předány v českém jazyce, není-li 
dohodnuto Smluvními stranami v konkrétním případě jinak.

2.5. Objednatel se zavazuje řádně a včas poskytnuté Služby převzít (přijmout) a uhradit 
Poskytovateli cenu sjednanou v čl. IV. Smlouvy, a to za podmínek stanovených dále v této 
Smlouvě.

2.6. Poskytovatel je povinen na základě této Smlouvy jako nedílnou součást poskytování Služeb 
předat Objednateli Dokumentaci a Výstupy, které se standardně dodávají spolu s dílčí Službou 
poskytovanou na základě této Smlouvy, zejména pak následující Dokumentaci a Výstupy: dle 
soupisu služeb.

2.7. Objednatel poskytne Poskytovateli za účelem plnění předmětu Smlouvy (poskytnutí Služby) 
následující podklady: neposkytuje se (dále jako „Podklady").

2.8. Objednatel si nevyhrazuje možnost změny závazků.
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III.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Zahájení poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen zahájit poskytování Služeb Objednateli bezodkladně po nabytí 
účinnosti Smlouvy.

3.2. Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy uvedené v příloze 
1 ( část A a část B ) takto :

Část A nejpozději do 3 měsíců od účinnosti smlouvy.

Část B protokol z měření pro rok 2019 do 30.07.2019 
Protokol z měření pro rok 2020 do 30.07.2020 
Protokol z měření pro rok 2021 do 30.07.2021 
Protokol z měření pro rok 2022 do 30.07.2022
Protokol z měření pro rok 2025 ,včetně celkového vyhodnocení stavu vozovky 
SOKP 510 do 15.9.2025.

(dále jen „Doba plnění“).

3.3. Doba poskytování jednotlivých částí (dílčích) Služeb: dle ěl. 3.2

3.4. V případě, že je výsledkem poskytování Služeb na základě Smlouvy jednorázový Výstup ve 
smyslu čl. 2.4 Smlouvy a Služby nejsou na základě Smlouvy poskytovány Objednateli 
kontinuálně, je Objednatel oprávněn v odůvodněných případech objektivně nastalých předem 
nepředvídatelných okolností na základě svého vlastního rozhodnutí jednostranně prodloužit 
lhůtu či termín pro poskytnutí Služeb stanovené v čl. 3.2 Smlouvy, resp. lhůty či termíny pro 
poskytnutí jednotlivých částí Služeb stanovené v čl. 3.3 Smlouvy. Prodloužení lhůt či termínů 
ve smyslu tohoto ustanovení Smlouvy je účinné ode dne doručení písemného oznámení o 
takovém prodloužení Objednatele Poskytovateli, přičemž Smluvní strany se rovněž výslovně 
dohodly, že takové prodloužení nebude mít žádný dopad na cenu za poskytování Služeb 
stanovenou v čl. IV. Smlouvy. V případě, že Objednatel přistoupí jednostranně k prodloužení 
lhůty či termínu pro poskytnutí Služeb, neskončí doba trvání Smlouvy stanovená v čl. XV. 
Smlouvy před uplynutím prodloužené lhůty či termínu pro poskytnutí Služeb, doba trvání 
Smlouvy se vždy automaticky prodlouží do uplynutí prodloužené lhůty či termínu pro 
poskytnutí Služeb.

3.5. Pokud není písemně stanoveno Objednatelem pro poskytnutí dílčí Služby jinak, je místem 
plnění Služeb na základě této Smlouvy: Česká republika - Praha.

3.6. Poskytování Služeb je dokončeno jejich úplným a komplexním poskytnutím Objednateli, 
případně úplným a komplexním poskytnutím vymezené části Služeb dle čl. 3.3 Smlouvy 
Objednateli. U Služeb, jejichž nedílnou součástí je předání Výstupů, je poskytování Služeb 
dokončeno řádným předáním Výstupů Služeb Objednateli, o tomto předání sepíší Smluvní
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strany Předávací protokol. U Služeb, jejichž nedílnou součástí není předání Výstupů, je 
poskytnutí Služeb dokončeno jejich řádným poskytnutím Objednateli, o řádném poskytnutí 
Služby vystaví Objednatel Poskytovateli písemné potvrzení. Má-li být v rámci poskytování 
Služeb předána Dokumentace, je podmínkou dokončení poskytování Služeb také předání 
Dokumentace Objednateli Poskytovatelem.

3.7. Není-li Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, je Poskytovatel povinen předat 
Dokumentaci a Výstupy v místě sídla Objednatele oproti vyhotovení Předávacího protokolu, 
a to na náklady Poskytovatele.

3.8. Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli Dokumentace a Výstupy k jejich prohlídce 
za účelem ověření jejich bezvadnosti v dostatečné době před jejich předáním ve finální 
fyzické podobě, nejméně však s předstihem 7 (sedm) kalendářních dnů. Poskytovatel bere na 
vědomí, že Objednatel není povinen podepsat Předávací protokol, pokud nebude mít 
dostatečnou možnost ověření Výstupů Služeb, resp. jejich části, z hlediska jejich řádného a 
včasného provedení v souladu se Smlouvou. Objednatel je oprávněn přizvat k převzetí nebo 
ověření Výstupů Služeb, resp. jejich části, kteréhokoliv svého zaměstnance, zmocněnce, 
poradce či jakoukoli třetí osobu.

3.9. Objednatel není povinen převzít Služby, resp. jejich části, pokud trpí jakýmikoliv vadami, 
zejména pokud provedení, Dokumentace nebo Výstupy Služeb neodpovídají specifikaci 
Služeb uvedené v čl. 2.2, resp. příloze č. 1 Smlouvy, nebo Služby nejsou provedeny řádně 
nebo úplně.

3.10. V případě, že Objednatel odmítne z důvodů uvedených v čl. 3.9 Služby Dokumentaci nebo 
Výstupy Služeb nebo jejich části převzít, je Poskytovatel povinen bezodkladně odstranit vady, 
které byly důvodem odmítnutí převzetí Služeb Objednatelem a je povinen znovu předložit 
Služby k převzetí Objednateli. Tímto není dotčena povinnost Poskytovatele poskytnout 
Služby ve lhůtách či termínech stanovených v čl. III. Smlouvy.

3.11. Přesný termín předání finální Dokumentace nebo Výstupů Služeb je Poskytovatel povinen 
písemně navrhnout Objednateli nejpozději 7 (sedm) kalendářních dnů před plánovaným dnem 
předání. Objednatel má právo navržený termín s přihlédnutím ke svým organizačním a 
provozním potřebám změnit a stanovit závazný náhradní termín. Poskytovatel je povinen 
takový náhradní termín akceptovat, ledaže se Smluvní strany dohodnou písemně na jiném 
termínu předání Dokumentace nebo Výstupů Služeb nebo jejich části.

3.12. Vlastnické právo k hmotným výsledkům poskytování Služeb, tj. k Dokumentaci a Výstupům, 
přechází na Objednatele okamžikem podpisu příslušného předávacího protokolu 
Objednatelem.

IV.
CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

4.1. Cena Služeb

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této 
Smlouvy celkovou cenu v následující výši:
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Celková cena Služeb v Kč 
bez DPH DPH v Kč

Celková cena Služeb v Kč 
včetně DPH

1 758 920,00 369 373,20 2 128 293,20

(dále jen „Cena Služeb“).

Detailní jednotkový rozpis ceny Služeb včetně množství jednotek a jejich jednotkových cen 
obsahuje příloha č. 2 Smlouvy Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny.

4.2. Cena za poskytování Služeb (včetně DPH) stanovená v čl. 4.1 je sjednána jako maximální a 
nepřekročitelná s výjimkou zákonné změny sazby DPH, případné aplikace vyhrazené změny 
závazku nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy ve 
smyslu § 222 ZZVZ.

4.3. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, Cena Služeb zahrnuje veškeré náklady Poskytovatele 
spojené s plněním Smlouvy, a to zejména veškeré náklady na dopravu, vyhotovování tisků a 
kopií, tlumočnické a překladatelské služby, telefonní služby, úplatu za poskytnutí licence 
k právům duševního vlastnictví a jakékoli další případné poplatky související s plněním této 
Smlouvy.

4.4. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se stanoví, že Poskytovatel je povinen uhradit jakékoli 
dodatečné náklady nebo jakékoli dodatečné poplatky přímo související s plněním této 
Smlouvy bez toho, že by tím Poskytovateli vznikl vůči Objednateli jakýkoli dodatečný 
finanční nárok.

V.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Podkladem pro úhradu Ceny Služeb bude daňový doklad vystavený Poskytovatelem 
v souladu s tímto článkem Smlouvy splňující požadavky právních předpisů, zejména zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a ust. § 435 
NOZ (dále jako „Faktura").

5.2. Faktura vystavená Poskytovatelem musí obsahovat evidenční číslo Smlouvy, 
ISPROFIN/ISPROFOND a ve vztahu ke Službám, resp. části Služeb, věcně správné a 
dostatečně podrobné údaje, které jednoznačně identifikují fakturované plnění a tuto Smlouvu. 
Přílohou každé Faktury musí být kopie Předávacího protokolu nebo jiného písemného 
potvrzení vystaveného Objednatelem dle čl. 3.6 Smlouvy dokládajících oprávněnost 
fakturované částky. Pokud Faktura nebude obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti 
nebo budou-li tyto údaje uvedeny Poskytovatelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou 
Fakturu Poskytovateli ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal 
do prodlení. Poskytovatel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) Fakturu ve lhůtě 
patnácti (15) kalendářních dnů ode dne doručení prvotní (chybné) Faktury Poskytovateli. Pro 
vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit 
Fakturu v termínu splatnosti uvedeném na prvotní (chybné) Faktuře a Poskytovateli nevzniká 
v souvislosti s prvotní Fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.
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5.3. Poskytovatel je oprávněn vystavit Fakturu na úhradu Ceny Služeb stanovené v čl. 4.1 
Smlouvy nebo Ceny stanovené části Služeb dle čl. 5.8 Smlouvy nejdříve v den úplného 
poskytnutí Služeb nebo úplného poskytnutí části Služeb stanovené v čl. 5.8 Smlouvy, vždy 
však až po podpisu Předávacího protokolu nebo jiného písemného potvrzení vystaveného 
Objednatelem dle čl. 3.6 Smlouvy potvrzujícího řádné poskytnutí Služeb Objednatelem. 
Faktura musí být doručena Objednateli nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne, 
ve kterém Poskytovateli vzniklo právo na vystavení Faktury. Faktura musí být doručena na 
následující adresu Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 
546/56, 140 00 Praha 4

5.4. Poskytovatel je povinen vést podrobný výkaz zahrnující charakteristiku každého plnění 
prováděného v rámci Služeb, údaj o odpracovaném času, případně jiných vykázaných 
měrných jednotkách, a záznam o veškerých výdajích vynaložených jménem Objednatele 
v souladu s plněním předmětu Smlouvy, a to vždy v rozsahu a podrobnosti dle charakteru 
poskytované Služby. Objednatel je oprávněn provést kdykoliv za trvání Smlouvy a následně 
po dobu 1 (jednoho) kalendářního roku po ukončení Smlouvy kontrolu výkazů. Poskytovatel 
je povinen umožnit Objednateli provedení kontroly výkazů nebo předložit Objednateli kopii 
výkazů ve lhůtě 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne oznámení takového požadavku 
Objednatelem.

5.5. Faktura je splatná nejpozději v den stanovený Poskytovatelem na Faktuře, přičemž lhůta 
splatnosti Faktury stanovená Poskytovatelem nesmí být kratší 30 (třiceti) kalendářních dnů 
po dni doručení Faktury Objednateli. V případě vrácení Faktury Objednatelem zpět 
Poskytovateli postupem podle čl. 5.2 Smlouvy započne běžet nová lhůta splatnosti až 
okamžikem doručení nové (opravené) Faktury Objednateli. Připadne-li poslední den lhůty 
splatnosti Faktury na sobotu, neděli nebo státní svátek, pak je posledním dnem této lhůty 
následující pracovní den.

5.6. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady Faktury vystavené Poskytovatelem za 
poskytování Služby nebo její části je splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky 
z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele uvedeného na Faktuře. Poskytovatel je ve 
smyslu předchozí věty povinen na Faktuře uvádět účet Poskytovatele uvedený v ustanovení 
Smlouvy upravujícím Smluvní strany.

5.7. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou 
uvedeny v této měně.

5.8. Úhrada Ceny Služeb

Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu Služeb uvedenou 
v souladu se Smlouvou na Faktuře vystavené Poskytovatelem po řádném poskytnutí Služeb 
včetně předání všech Dokumentů a Výstupů Objednateli.

5.9. Poskytovatel je oprávněn zaslat Objednateli Fakturu v listinné nebo elektronické formě.

Faktury vystavené Poskytovatelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní 
adresu Objednatele:
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Ředitelství silnic a dálnic ČR
odbor:
adresa: Na Pankráci 546/56
PSČ: 140 00
k rukám:

Faktury vystavené Poskytovatelem v elektronické formě budou zaslány na následující 
kontaktní adresu Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
odbor: 
e-mail: 
k rukám:

5.10. Objednatel neposkytuje Poskytovateli žádné zálohy na plnění Smlouvy.

5.11. Poskytovatel prohlašuje, že správce daně před uzavřením Smlouvy nerozhodl, že 
Poskytovatel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen 
„Nespolehlivý plátce“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Poskytovatel je 
Nespolehlivým plátcem, zavazuje se Poskytovatel o tomto informovat Objednatele do tří (3) 
pracovních dní. Stane-li se Poskytovatel nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel 
Poskytovateli pouze základ daně, přičemž DPH bude Objednatelem uhrazena Poskytovateli 
až po písemném doložení Poskytovatele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně.

VI.
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1 Poskytovatel Služeb prohlašuje, že splňuje všechny požadavky stanovené relevantními 
právními předpisy, profesními a stavovskými předpisy, příslušnými technickými normami, 
Zadávací dokumentací a Smlouvou.

6.2 Poskytovatel se zavazuje:
6.2.1 poskytovat Služby na základě této Smlouvy v souladu s relevantními právními předpisy, 

příslušnými technickými normami a pravidly stanovenými profesními a stavovskými 
předpisy;

6.2.2 plnit Smlouvu řádně, zejména včas a bez faktických a právních vad;
6.2.3 postupovat při plnění Smlouvy s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, 

sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny a 
interními předpisy souvisejícími s předmětem plnění Smlouvy (ěi jeho dílčí části), které 
Objednatel Poskytovateli poskytne, nebo s pokyny jím pověřených osob;

6.2.4 bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv 
na povahu nebo na podmínky plnění Smlouvy, zejména je Poskytovatel povinen 
bezodkladně, nejpozději však do 3 (tří) kalendářních dnů, písemně oznámit Objednateli 
změny své majetkové struktury, změnu své právní formy, snížení základního kapitálu, 
vstup do likvidace, zahájení insolvenčního řízení s Poskytovatelem a prohlášení úpadku 
Poskytovatele;

6.2.5 informovat bezodkladně, nejpozději však do 3 (tří) kalendářních dnů, Objednatele
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o jakýchkoliv zjištěných překážkách plnění Smlouvy (byť by za ně Poskytovatel 
neodpovídal), o vznesených požadavcích orgánů veřejné moci (státního dozoru) a 
o uplatněných nárocích třetích osob, které by mohly ovlivnit plnění Smlouvy 
Poskytovatelem;

6.2.6 poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost ke splnění předmětu Smlouvy;
6.2.7 na žádost Objednatele spolupracovat či poskytnout maximální součinnost dalším 

dodavatelům Objednatele;
6.2.8 byl-li vydán Objednatelem provozní řád pro místo plnění Smlouvy, seznámit se s ním, 

dodržovat ho a provádět svoje činnosti tak, aby nebyl v nadbytečném rozsahu omezen 
provoz na pracovištích Objednatele, Poskytovatel zejména zajistí, aby všechny osoby, 
které se na jeho straně podílí na plnění předmětu Smlouvy, a které budou přítomny 
v prostorách Objednatele, dodržovaly všechny bezpečnostní a provozní předpisy tak, jak 
s nimi byly seznámeny Objednatelem;

6.2.9 informovat Objednatele na jeho žádost o průběhu plnění předmětu Smlouvy a akceptovat 
jeho doplňující pokyny a připomínky k plnění předmětu Smlouvy;

6.2.10 použít veškeré Podklady a věci předané mu Objednatelem pouze pro účely Smlouvy a 
zabezpečit jejich řádné vrácení Objednateli, bude-li to objektivně možné vzhledem 
k jejich povaze a způsobu použití;

6.2.11 před dokončením poskytovaných Služeb předat Objednateli veškerou Dokumentaci a 
Výstupy vztahující se k provádění Služeb;

6.2.12 Poskytovatel je povinen kdykoliv předložit na žádost Objednatele bez zbytečného 
odkladu originály veškerých dokladů osvědčujících, že má sám, popř. prostřednictvím 
svého poddodavatele, všechna příslušná oprávnění nezbytná k poskytování Služeb, a to 
zejména oprávnění a certifikáty požadované Zadávací dokumentaci. Poskytovatel je 
povinen udržovat veškerá taková oprávnění a certifikáty v platnosti po celou dobu 
platnosti Smlouvy. V případě shledání jakéhokoliv nedostatku je Objednatel oprávněn 
vyzvat Poskytovatele k jeho odstranění a Poskytovatel je povinen jej bezodkladně po 
doručení výzvy nedostatek odstranit. Poskytovatel je povinen předložit Objednateli 
originály dokladů do 3 (tří) pracovních dnů ode dne doručení žádosti Objednatele;

6.2.13 Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Poskytovatelem vztahuje GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ě. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), 
je Poskytovatel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, 
kdy bude Poskytovatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro 
Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy 
však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování 
osobních údajů, která tvoří přílohu ě. 5 této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je 
dále Poskytovatel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel 
písemně vyzve.

6.3 Poskytovatel není oprávněn postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti vyplývající
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z této Smlouvy či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
Poskytovatel není oprávněn jednostranně započítat své peněžité pohledávky vůči Objednateli 
proti peněžitým pohledávkám Objednatele vůči Poskytovateli.

6.4 V případě, že Poskytovatel využije při plnění Smlouvy třetích osob, zůstává vůči Objednateli 
plně odpovědný za řádné a včasné plnění Smlouvy tak, jako kdyby Smlouvu plnil sám. 
Uzavření poddodavatelské smlouvy na plnění části předmětu Smlouvy s poddodavatelem 
(třetí osobou) nezbavuje Poskytovatele jakýchkoliv závazků vyplývajících ze Smlouvy.

6.5 Objednatel se zavazuje:
6.5.1 poskytovat Poskytovateli úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému a 

včasnému plnění Služeb dle Smlouvy;
6.5.2 zabezpečit pro pracovníky a jiné oprávněné osoby Poskytovatele přístup do určených 

objektů Objednatele za účelem řádného a včasného plnění Smlouvy;
6.5.3 poskytnout Poskytovateli podklady nezbytné k provedení Služeb, jestliže Poskytovatel 

takovými podklady nedisponuje a není si je objektivně schopen a/nebo oprávněn opatřit 
sám;

6.5.4 zabezpečit účast pracovníků Objednatele či jím určených osob na pracovních schůzkách;
6.5.5 poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou k řádnému a včasnému poskytování 

Služeb.

6.6 Jakýkoli Podklad k provedení Služeb či jakákoli jiná věc ve vlastnictví Objednatele, která 
bude předána Poskytovateli za účelem jejího použití při plnění Smlouvy, zůstane ve 
vlastnictví Objednatele. Je-li to možné, bude věc předaná Objednatelem vhodným způsobem 
označena. O předání Podkladů k provedení Služeb a jiných věcí Objednatele sepíší Smluvní 
strany předávací protokol nebo povedou jinou vhodnou evidenci. Po poskytnutí Služeb 
provede Poskytovatel inventuru Podkladů a věcí ve vlastnictví Objednatele, které mu byly 
předány za účelem jejich použití při plnění Smlouvy. Podklady a věci, které nebyly-li při 
poskytování Služeb Poskytovatelem spotřebovány, předá Poskytovatel po skončení 
poskytování Služeb Objednateli, o předání Podkladů a věcí sepíší Smluvní strany předávací 
protokol. Při sjednání schůzky za účelem předání Podkladů a věcí si Smluvní strany 
poskytnout nezbytnou součinnost. Od okamžiku převzetí Podkladu nebo věci Poskytovatelem 
od Objednatele do případného vrácení Podkladu nebo věci Objednateli nese Poskytovatel 
nebezpečí vzniku škody, ztráty nebo zničení takové věci.

6.7 Osoby určené Poskytovatelem k provádění Služeb musí být řádně odborně způsobilé a musí 
být držitelem veškerých potřebných oprávnění nezbytných pro výkon Služeb a jejich 
kvalifikace musí odpovídat minimálním požadavkům stanoveným Objednatelem ve Smlouvě 
a/nebo Zadávací dokumentaci.

6.8 Je-li pro účely poskytování Služeb dle Smlouvy nezbytné udělení plné moci Poskytovateli ze 
strany Objednatele, je Poskytovatel povinen Objednatele s dostatečným časovým předstihem 
požádat o udělení takové plné moci. Objednatel posoudí žádost Poskytovatele a shledá-li, že 
je žádost odůvodněná, udělí požadovanou plnou moc Poskytovateli bez zbytečného odkladu.

Stránka 10 z 26



VII.
VADY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

7.1 Poskytovatel je povinen poskytovat Služby řádně.

7.2 Objednatel je oprávněn uplatnit (reklamovat) u Poskytovatele vady poskytnutých Služeb 
včetně Dokumentace a Výstupů Služeb, jestliže nebyly poskytnuty v souladu se Smlouvou. 
Objednatel je povinen uplatnit vadu poskytnutých Služeb u Poskytovatele bez zbytečného 
odkladu poté, kdy Objednatel vadu zjistil (dále jen „Vytčení vady“). K Vytčení vady 
Dokumentace a Výstupů Služeb zachycených na hmotném podkladě je Objednatel oprávněn 
ve lhůtě 6 (šesti) měsíců ode dne převzetí dané Dokumentace nebo Výstupu Služby, tj. ode 
dne podpisu příslušného Předávacího protokolu nebo jiného relevantního dokladu o převzetí 
Služby.

7.3 Poskytovatel je povinen zahájit práce na odstranění vytčené vady bez zbytečného odkladu po 
Vytčení vady Objednatelem, nejpozději však do pěti (5) kalendářních dnů ode dne Vytčení 
vady Objednatelem (dále jen „Vytčená vada“). Objednatel je oprávněn požadovat namísto 
odstranění Vytčené vady slevu z Ceny Služeb, resp. z Ceny dané části Služeb).

7.4 Jestliže je Vytčená vada vzhledem k povaze Služeb a Výstupů Služeb neodstranitelná, je 
Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli v rámci Vytčení vady zcela nové provedení 
Služeb nebo slevu z Ceny Služeb neboje oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby 
učiněné v okamžiku uplatnění vady u Poskytovatele.

7.5 Jestliže má Vytčená vada charakter vady právní (zejména v případě uplatnění práv 
k Dokumentaci nebo Výstupům Služeb třetí osobou), je Objednatel oprávněn požadovat po 
Poskytovateli odstranění Vytčené vady spočívající v zajištění nerušeného užívání Služeb, 
resp. Výstupů Služeb Objednatelem, a/nebo slevu z Ceny Služeb a/nebo je oprávněn od 
Smlouvy odstoupit, a to dle své volby učiněné při uplatnění vady Služeb.

7.6 Smluvní strany se mohou na žádost Objednatele písemně dohodnout na jiném způsobu řešení 
Vytčení vady.

7.7 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že pokud Objednatel neuplatní v rámci 
Vytčení vad jiné řešení Vytčené vady dle čl. 7.3 až 7.5 než je odstranění Vytčené vady, je 
Poskytovatel povinen vyřešit Vytknutou vadu jejím bezplatným odstraněním.

7.8 Poskytovatel je povinen postupovat při odstraňování Vytčených vad Služeb, resp. vad 
Dokumentace nebo Výstupů Služeb s odbornou péčí, Vytčené vady odstraňovat ve lhůtách 
stanovených k tomu Objednatelem s přihlédnutím k objektivní časové náročnosti odstranění 
dané Vytčené vady. Při odstranění vady Služeb je Poskytovatel povinen postupovat v souladu 
s požadavky a instrukcemi Objednatele a v souladu sjemu známými zájmy Objednatele. 
Poskytovatel je povinen po celou dobu odstraňování Vytčených vad informovat Objednatele 
o postupu jejich odstraňování, a to způsobem, formou, rozsahem a v termínech či lhůtách 
určených Objednatelem v rámci Vytčení vady, pokud tuto povinnost Poskytovatele v rámci 
Vytčení vady Objednatel stanoví. Pokud tuto povinnost Poskytovatele v rámci Vytčení vady 
ve smyslu předchozí věty Objednatel nestanoví, platí, že je Poskytovatel povinen Objednatele 
informovat pouze na základě jednotlivé písemné žádosti Objednatele, a to v termínu či lhůtě 
v této žádosti uvedené a nejsou-li uvedené, pak ve lhůtě přiměřené.
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7.9 V případě Vytčených vad u Dokumentace nebo Výstupů Služeb, je Poskytovatel povinen 
odstranit jejich vady ve lhůtě stanovené mu k tomu Objednatelem a předat je Objednateli 
(nezvolil-li Objednatel jiný způsob řešení Vytčené vady). Objednatel je oprávněn odmítnout 
převzetí Dokumentace nebo Výstupů Služeb, pokud zjistí, že Vytčené vady nebyly 
Poskytovatelem řádně odstraněny. V případě, že Objednatel odmítne převzít Dokumentaci 
nebo Výstupy, u nichž nebyly odstraněny Poskytovatelem vady, má se za to, že Vytčená vada 
je vadou neodstranitelnou, a Objednatel má dále právo požadovat slevu z Ceny Služeb nebo 
zcela nové poskytnutí Služeb nebo má právo od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby učiněné 
při odmítnutí převzetí Dokumentace nebo Výstupů z důvodu neodstranění jejich vad.

VIII
SANKCE A NÁHRADA ŠKODY

8.1 Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám 
a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu dle platných 
právních předpisů a Smlouvy.

8.2 V případě prodlení Poskytovatele s poskytnutím Služeb nebo předáním Dokumentace nebo 
Výstupů Služeb ve lhůtách či termínech stanovených v čl. 3.2 nebo v čl. 3.3 Smlouvy nebo 
v Harmonogramu stanoveném v příloze č. 3 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po 
Poskytovateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Služeb, a to za každý i započatý 
den prodlení. V případě, že je Cena Služeb hrazena postupně ve více platbách vždy za 
příslušnou část poskytnutých Služeb ve smyslu čl. 5.8 Smlouvy, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Poskytovateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny příslušné části 
Služeb, s jejímž plněním je Poskytovatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

8.3 V případě porušení povinnosti Poskytovatele předložit Objednateli pojistný certifikát 
(pojistnou smlouvu) dle čl. X. Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat na Poskytovateli 
uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Služeb, a to za každý i započatý den prodlení 
s předložením pojistného certifikátu (pojistné smlouvy) a každý jednotlivý případ.

8.4 V případě porušení povinnosti Poskytovatele odstranit Vytčené vady Služeb ve lhůtě 
stanovené dle čl. 7.8 nebo čl. 7.9 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat na 
Poskytovateli uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 %, z Ceny Služeb za každý den prodlení 
s odstraněním Vytčených vad či vady.

8.5 V případě porušení povinnosti Poskytovatele k poskytnutí součinnosti dle bodu 6.2.6 nebo 
bodu 6.2.7 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat na Poskytovateli uhrazení smluvní 
pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

8.6 V případě porušení povinnosti Poskytovatele předložit na žádost Objednatele bez zbytečného 
odkladu originál jakéhokoliv dokumentu předkládaného dle bodu 6.2.12 Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn požadovat na Poskytovateli uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % 
z Ceny Služeb stanovené v čl. 4.1 Smlouvy za každý den prodlení s předáním dokumentu a 
za každý jednotlivý případ.

8.7 Pokud je Poskytovatel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, je Objednatel oprávněn 
požadovat rovněž uhrazení úroku z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády
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č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení.

8.8 Poskytovatel je oprávněn požadovat po Objednateli v případě prodlení Objednatele s úhradou 
Ceny Služeb úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení.

8.9 Smluvní strana informuje druhou Smluvní stranu o uplatnění nároku na uhrazení smluvní 
pokuty ěi úroku z prodlení zasláním písemného oznámení o vzniku nároku na zaplacení 
smluvní pokuty či úroku z prodlení obsahujícího stručný popis a časové určení porušení 
smluvní povinnosti, které v souladu se Smlouvou založilo nárok Smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty či úroku z prodlení. Spolu s oznámením zašle Smluvní strana druhé Smluvní 
straně odpovídající Fakturu na uhrazení smluvní pokuty či úroku z prodlení s platebními údaji. 
Faktura je splatná ve lhůtě stanovené v příslušné Faktuře, která činí nejméně 15 (patnáct) 
kalendářních dnů ode dne doručení Faktury druhé Smluvní straně. V ostatním (náležitosti 
Faktury, chyby Faktury apod.) se použije ěl. V Smlouvy obdobně.

8.10 Uplatněním smluvní pokuty Smluvní stranou není dotěen její nárok na náhradu škody v plné 
výši, a současně nezaniká závazek druhé Smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo 
zajištěno smluvní pokutou. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Smluvní strany 
odstoupit od Smlouvy z důvodu prodlení druhé Smluvní strany.

8.11 Povinnosti k náhradě škody, k zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení se Smluvní 
strana zprostí, jestliže prokáže, že jí v plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy dočasně 
nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na její vůli ve smyslu ust. § 2913 NOZ (dále jako „Okolnost vylučující 
odpovědnost44). Nastane-li Okolnost vylučující odpovědnost, je dotčená Smluvní strana 
povinna písemně oznámit tuto skutečnost nejpozději do 3 (tří) kalendářních dnů od vzniku 
takové Okolnosti vylučující odpovědnost druhé Smluvní straně. Doba plnění se v takovém 
případě prodlužuje o dobu trvání Okolnosti vylučující odpovědnost. Za Okolnost vylučující 
odpovědnost se nepovažuje překážka vzniklá z osobních (např. personální změny) nebo 
hospodářských (např. prodlení poddodavatelů) poměrů Smluvní strany, překážka vzniklá až 
v době, kdy byla dotčená Smluvní strana již v prodlení s plněním dané smluvní povinnosti, 
ani překážka, kterou byla Smluvní strana povinna podle Smlouvy překonat.

8.12 Poskytovatel si je vědom toho, že poskytnutí Služby na základě Smlouvy může být 
spolufinancováno z prostředků třetí osoby, např. ze strukturálních fondů Evropské unie (dále 
jako „Spolufinancující osoba44). Od okamžiku, kdy Objednatel písemně oznámí 
Poskytovateli, že na úhradu Ceny Služeb budou poskytnuty peněžní prostředky 
Spolufinancující osobou spolu s označením Spolufinancující osoby a příslušného programu, 
ze kterého jsou peněžní prostředky na úhradu Ceny Služeb poskytnuty, zavazuje se 
Poskytovatel při plnění Smlouvy postupovat v souladu s pravidly pro příjemce příspěvků 
(spolufinancování) od Spolufinancující osoby včetně relevantních příruček, metodik, 
oznámení a písemných pokynů Spolufinancující osoby, které mu Objednatel předá, výslovně 
sdělí či jiným vhodným způsobem vymezí. Poskytovatel se v této souvislosti zavazuje 
umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly dle právních předpisů ČR nebo pravidel 
Spolufinancující osoby provedení kontroly dokladů souvisejících s plněním Smlouvy, a to po 
celou dobu stanovenou právními předpisy České republiky a pravidly Spolufinancující osoby.
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V případě, že nebude v důsledku prodlení Poskytovatele s plněním Smlouvy vyplacena 
finanční podpora Spolufinancující osobou nebo bude finanční podpora vyplácená Objednateli 
zkrácena nebo bude Objednateli uložena z uvedeného důvodu Spolufinancuj ící osobou 
sankce, bude Poskytovatel povinen uhradit Objednateli takto vzniklou škodu.

IX.

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

9.1 Je-li výsledkem poskytnutých Služeb na základě Smlouvy Dokumentace nebo Výstup 
obsahující autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ,,AZ“), postupuje se při jeho užití podle tohoto článku Smlouvy.

9.2 Objednatel je oprávněn veškeré součásti Služeb včetně Dokumentace a Výstupů 
poskytovaných Služeb považované za autorské dílo nebo obsahující autorské dílo ve smyslu 
AZ (dále jen Autorské dílo“) užívat, jak dále stanoveno v tomto článku Smlouvy.

9.3 Objednatel je oprávněn Autorské dílo užívat dle níže uvedených licenčních podmínek (dále 
jen licen ce1'"), a to od okamžiku účinnosti poskytnutí Licence Poskytovatelem, přičemž 
Poskytovatel poskytuje Objednateli Licenci s účinností, která nastává okamžikem předání 
Dokumentace nebo Výstupu Služeb nebo jejich části, jehož je Autorské dílo součástí. Licence 
je udělena k užití Autorského díla Objednatelem k jakémukoliv účelu a v rozsahu, v jakém 
uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené. Pro vyloučení všech pochybností to znamená, že:

9.3.1 Licence je nevýhradní a neomezená, a to zejména ke splnění celého předmětu Smlouvy (je
li Autorským dílem počítačový program, vztahuje se Licence ve stejném rozsahu na 
Autorské dílo ve strojovém i zdrojovém kódu, jakož i na koncepční přípravné materiály);

9.3.2 Licence je bez časového omezení (trvá po celou dobu trvání majetkových práv autorských 
k příslušným Autorským dílům), územního omezení a množstevního omezení a pro 
všechny způsoby užití;

9.3.3 Objednatel je oprávněn výsledky činnosti dle Smlouvy (Autorská díla) užít v původní nebo 
jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení 
s jiným dílem či prvky;

9.3.4 Licence je bez jakéhokoliv dalšího svolení Poskytovatele udělena Objednateli s právem 
podlicence a je rovněž dále postupitelná jakékoliv třetí osobě;

9.3.5 Licence se vztahuje automaticky i na všechny nové verze, úpravy a překlady příslušných 
Autorských děl;

9.3.6 Poskytovatel společně s Licencí poskytuje Objednateli právo provádět jakékoliv 
modifikace, úpravy, změny Autorského díla a dle svého uvážení do něj zasahovat, 
zapracovávat ho do dalších Autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází 
apod., a to i prostřednictvím třetích osob;

9.3.7 Licenci není Objednatel povinen využít a to a ani zčásti;
9.3.8 Licenční poplatek za výše uvedená oprávnění k příslušným Autorským dílům je zahrnut 

v Ceně Služeb s přihlédnutím k účelu Licence a způsobu a okolnostem užití Autorských 
děl a k územnímu a časovému a množstevnímu rozsahu Licence.

9.4 V případě, že výsledkem poskytnutých Služeb na základě Smlouvy bude plnění (např.
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Dokumentace nebo Výstup) mající charakter průmyslového vlastnictví (patent, užitný vzor, 
průmyslový vzor atd.), zavazuje se Poskytovatel poskytnout Objednateli k takovému plnění 
(např. Dokumentaci nebo Výstupu) ke dni poskytnutí takové Služby (ke dni předání 
Dokumentace nebo Výstupu) licenci k užití průmyslového vlastnictví v potřebném rozsahu 
vzhledem k předmětu Smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že úplata za poskytnutí takové 
licence (licenční odměna) je již zahrnuta v Ceně Služeb. ČI. 9.3 Smlouvy se použije 
přiměřeně.

9.5 Poskytovatel uzavřením Smlouvy opravňuje Objednatele a uděluje mu veškeré nezbytné 
souhlasy ke všem formám užití Dokumentace a Výstupů a veškerých jiných předmětů práv 
duševního vlastnictví, které Objednatel potřebuje k řádnému užívání výsledků Služeb.

9.6 Udělení veškerých práv uvedených v tomto článku Smlouvy nelze ze strany Poskytovatele 
vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení účinnosti Smlouvy.

9.7 Poskytovatel prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté Služby a jejich Dokumentace a Výstupy 
budou prosté právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí 
osoba úspěšně uplatní vůči Objednateli autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady 
poskytnutého plnění dle Smlouvy.

9.8 Poskytovatel je povinen uzavřít s vlastníky práv duševního vlastnictví nebo průmyslového 
vlastnictví vzniklých v souvislosti s poskytnutými Službami dohody zajišťující Objednateli 
možnost užívaní poskytnutých Služeb včetně Dokumentace a Výstupů v souladu se 
Smlouvou.

9.9 Poskytovatel podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za veškerá oprávnění 
poskytnutá Objednateli dle tohoto článku Smlouvy je již zahrnuta v Ceně Služeb.

X.
POJIŠTĚNÍ

10.1 Poskytovatel se zavazuje mít po dobu trvání platnosti této Smlouvy sjednáno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelských činností, které 
jsou součástí plnění dle této Smlouvy, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového 
pojištění minimálně 1.800.000,-Kč.

10.2 Poskytovatel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost 
Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. 
potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele, prokazující existenci pojištění v rozsahu 
požadovaném v čl. 10.1 Smlouvy. Poskytovatel je povinen předložit příslušný doklad 
prokazující pojištění ve stanoveném rozsahu nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne, 
kdy byl o to Objednatelem požádán.

10.3 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetím osobám musí rovněž 
zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Poskytovatele, případně je Poskytovatel povinen 
zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, 
kteří se pro něj budou podílet na poskytování Služeb podle této Smlouvy.
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XI.
REGISTR SMLUV

11.1 Poskytovatel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). 
Poskytovatel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do 
registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

11.2 Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru 
smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 
stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.

11.3 V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona 
o registru smluv označené Poskytovatelem před podpisem Smlouvy.

XII.
KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

12.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat 
bezodkladně druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být 
důležité pro řádné plnění Smlouvy.

12.2 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných 
osob uvedených v čl. 12.4 Smlouvy nebo osob statutárních orgánů, členů statutárních orgánů 
nebo statutárních zástupců Smluvních stran.

12.3 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami na základě Smlouvy bude probíhat v souladu 
s tímto článkem Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny činit jakákoli oznámení, žádosti ěi 
jiná sdělení dle Smlouvy vůči druhé Smluvní straně v písemné formě. Za účinné způsoby 
doručení se považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou, 
datovou schránkou či elektronickou poštou, a to na adresy Smluvních stran uvedené v ěl. 12.4 
Smlouvy, a to vždy k rukám oprávněných osob tam uvedených.

12.4 Pro účely této Smlouvy ustanovují Smluvní strany pro vzájemnou komunikaci a doručování 
písemností následující oprávněné osoby:

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
adresa: Závod Praha, Na Pankráci 546/56, Praha 4
oprávněná osoba -  jméno:
oprávnění osoba -  funkce / pozice:
e-mail:
telefon:

Poskytovateli: EKOLA group, spol. s r.o.
adresa: Mistrovská 4, 108 00 Praha 10
oprávněná osoba -  jméno: 
oprávnění osoba -  funkce / pozice:
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e-mail:
telefon:

12.5 V případě změny oprávněné osoby oznámí Smluvní strana tuto změnu písemně druhé Smluvní 
straně. Změna je pro druhou Smluvní stranou závazná ode dne doručení takového oznámení.

12.6 Oznámení učiněná Smluvní stranou dle tohoto článku Smlouvy se považují za doručená:
12.6.1 dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZDS“), je-li oznámení 
zasíláno prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo

12.6.2 dnem odeslání e-mailu pokud bude doručení tento den druhou Smluvní stranou potvrzeno 
(postačí automatizované potvrzení o doručení e-mailu do poštovní schránky adresáta) nebo 
dnem následujícím po dni odeslání e-mailu, je-li oznámení zasíláno elektronickou poštou; 
nebo

12.6.3 dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo 
doručováno osobně; nebo

12.6.4 dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou 
(provozovatel poštovních služeb); nebo

12.6.5 v případě, že Smluvní strana odešle oznámení doporučenou poštou (provozovatelem 
poštovních služeb) dle čl. XII. Smlouvy a druhá Smluvní strana z jakéhokoliv důvodu 
zaslané oznámení od provozovatele poštovních služeb nepřevezme, považuje se oznámení 
za doručené 10. (desátým) dnem po jeho odeslání Smluvní stranou.

XIII.
PODDODAVATELÉ

13.1 Seznam poddodavatelů a jiných osob, prostřednictvím kterých prokázal Poskytovatel splnění 
kvalifikačních předpokladů, je uveden v příloze č. 4 Smlouvy (dále společně jako 
,,poddodavatelé“).

13.2 Poskytovatel se zavazuje písemně oznámit Objednateli jakoukoliv změnu poddodavatelů, a to 
vždy před zahájením plnění novým poddodavatelem. Tímto ustanovením nejsou dotčeny čl.
13.3 a 13.4 Smlouvy.

13.3 Poskytovatel není oprávněn k využití poddodavatele v části plnění, ve které si Objednatel 
vyhradil v Zadávací dokumentaci její plnění prostřednictvím Objednatele bez možnosti 
využití poddodavatele.

13.4 V případě, že má Poskytovatel v úmyslu změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého 
prokázal v zadávacím řízení splnění kvalifikačních předpokladů, je povinen tento úmysl 
změny předem písemně oznámit Objednateli a požádat ho v oznámení o souhlas s touto 
změnou. Součástí oznámení musí být doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů 
novým poddodavatelem v rozsahu požadovaném ve veřejné zakázce. Před odsouhlasením 
změny Objednatelem není Poskytovatel oprávněn tuto změnu realizovat. Objednatel je 
povinen poskytnout Poskytovateli souhlas ke změně poddodavatele, ledaže existující závažné 
důvody, pro které představuje z pohledu Objednatele změna poddodavatele riziko pro řádné a 
včasné plnění Smlouvy nebo by změna poddodavatele byla v rozporu s pravidly pro zadávání
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veřejných zakázek stanovenými v ZZVZ nebo by Poskytovatel nedoložil splnění 
kvalifikačních předpokladů novým poddodavatelem v požadovaném rozsahu.

XIV.
PŘERUŠENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

14.1 Objednatel je oprávněn vznést v průběhu trvání Smlouvy v případech odůvodněných 
organizačními, provozními nebo technickými důvody na straně Objednatele písemný 
požadavek na přerušení poskytování Služeb nebo části Služeb Poskytovatelem. Na základě 
uvedeného požadavku je Poskytovatel povinen v den stanovený Objednatelem přerušit 
poskytování Služeb.

14.2 Je-li Smlouva uzavřena na dobu určitou a jsou-li na jejím základě Služby poskytovány 
kontinuálně, nemá přerušení poskytování Služeb vliv na dobu trvání Smlouvy. Je-li Smlouva 
uzavřena na dobu určitou a je-li výsledkem poskytnuté Služby jednorázový Výstup, 
prodlužuje se lhůta ěi termín stanovený pro poskytnutí Služby (odevzdání Výstupu) v ěl. 3.2 
nebo čl. 3.3 Smlouvy o dobu přerušení poskytování Služeb. V případě prodloužení stanovené 
lhůty či termínu v důsledku přerušení poskytování Služeb dle tohoto článku Smlouvy 
neskončí doba trvání Smlouvy stanovená v čl. XV. Smlouvy před uplynutím prodloužené 
lhůty či termínu pro poskytnutí Služeb, doba trvání Smlouvy se vždy automaticky prodlouží 
do uplynutí prodloužené lhůty či termínu pro poskytnutí Služeb.

14.3 Přerušení poskytování Služeb či části Služeb Poskytovatelem končí dnem či uplynutím doby 
uvedené v požadavku Objednatele dle čl. 14.1 Smlouvy. Není-li den ukončení přerušení či 
doba přerušení poskytování Služeb či části Služeb Poskytovatelem v požadavku formulována 
určitě, platí, že chce-li Objednatel pokračovat v poskytování Služeb, musí vznést na 
Poskytovatele písemný požadavek na pokračování v poskytování Služeb dle Smlouvy, a to 
alespoň 5 (pět) dní před plánovaným opětovným zahájením poskytování Služeb. Poskytovatel 
je v takovém případě povinen pokračovat v poskytování Služeb ode dne stanoveného 
v žádosti Objednatele.

XV.
UKONČENÍ SMLOUVY

15.1 Doba trvání Smlouvy:

Smlouva je uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu této 
Smlouvy Smluvními stranami.

15.2 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v následujících případech:
15.2.1 Poskytovatel porušil Smlouvu podstatným způsobem ve smyslu ust. § 2002 NOZ;
15.2.2 Poskytovatel je po dobu delší než 30 (třicet) kalendářních dnů v prodlení s řádným 

poskytováním Služeb ve lhůtách či termínu stanovených v čl. 3.2 Smlouvy nebo části 
Služeb ve lhůtách či termínu stanovených v čl. 3.3 Smlouvy a Objednatel Poskytovatele 
na toto prodlení a včetně možnosti uplatnění práva na odstoupení podle tohoto ustanovení 
Smlouvy alespoň jednou písemně upozornil;

15.2.3 Objednatel zjistí, že Poskytovatel uvedl v nabídce do zadávacího řízení na výběr
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dodavatele pro plnění Veřejné zakázky nepravdivé, zkreslené nebo zavádějící skutečnosti 
nebo nesplňoval kvalifikační předpoklady stanovené v Zadávací dokumentaci;

15.2.4 Poskytovatel nepředložil Objednateli k jeho výzvě uzavřený pojistný certifikát (pojistnou 
smlouvu) dle ěl. X Smlouvy, a to ani v Objednatelem dodatečně stanovené lhůtě;

15.2.5 Služby nejsou plněny Poskytovatelem z důvodu překážky představující Okolnost 
vylučující odpovědnost po dobu alespoň 60 (šedesáti) kalendářních dnů;

15.2.6 je zahájeno a probíhá insolvenční řízení s Poskytovatelem;
15.2.7 vůči Poskytovateli bylo vedeno insolvenční řízení, v němž zároveň (a) bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo (b) insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek 
Poskytovatele nepostačuje k úhradě nákladů insolveněního řízení, nebo (c) byl konkurs 
zrušen proto, že majetek Poskytovatele byl zcela nepostačující;

15.2.8 Poskytovatel je v likvidaci, a/nebo byla zahájena likvidace Poskytovatele;
15.2.9 Poskytovatel porušil kterýkoliv ze svých závazků uvedených v bodech 6.2.1 až 6.2.12 

Smlouvy;
15.2.10 Poskytovatel porušil svůj závazek uvedený v čl. 6.3 Smlouvy;

15.2.11 Poskytovatel porušil svůj závazek zajistit poskytování Služeb řádně odborně způsobilými 
osobami, které jsou držiteli veškerých potřebných oprávnění nezbytných pro výkon Služeb 
a jejichž kvalifikace odpovídá minimálním požadavkům stanoveným Objednatelem ve 
Smlouvě a/nebo Zadávací dokumentaci dle čl. 6.7 Smlouvy.

15.2.12 V dalších případech výslovně stanovených touto Smlouvou.

15.3 Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v následujících případech:
15.3.1 Objednatel porušil Smlouvu podstatným způsobem ve smyslu ust. § 2002 NOZ;
15.3.2 Objednatel je v prodlení s úhradou Faktury za poskytnuté Služby po dobu delší než 40 

(čtyřicet) kalendářních dnů od data splatnosti příslušné Faktury, přičemž Faktura nebyla 
Objednatelem vrácena Poskytovateli jako vadná a Poskytovatel Objednatele za dobu 
prodlení na tuto skutečnost alespoň jednou písemně upozornil.

15.3.3 Přerušení poskytování Služby (nikoliv části Služby) požadované Objednatelem v souladu 
s čl. XIV Smlouvy přesáhne dobu 60 (šedesáti) po sobě jdoucích kalendářních dnů.

15.3.4 V dalších případech výslovně stanovených touto Smlouvou.

15.4 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé Smluvní straně. 
Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem jeho doručení v písemné formě druhé Smluvní straně. 
V důsledku odstoupení od Smlouvy se Smlouva neruší od samotného počátku (ex tunc) a 
Smluvní strany tak výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2004 NOZ. V důsledku 
odstoupení od Smlouvy se Smlouva ruší ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy, a to pouze 
ve vztahu k dosud nesplněné části Smlouvy (ex nunc).

15.5 Odstoupení od Smlouvy některou ze Smluvních stran se nedotýká do té doby vzniklých práv, 
nároků ani vzniklé odpovědnosti Smluvních stran. Po odstoupení od Smlouvy zůstávají 
v účinnosti ustanovení Smlouvy upravující náhradu škody, smluvní pokuty, volbu rozhodného 
práva, volbu příslušného soudu a uveřejňování Smlouvy v registru smluv.

15.6 Smlouva může být také ukončena písemnou dohodou Smluvních stran.
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15.7 Výpověď Smlouvy:
Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou druhé Smluvní 
straně, výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé Smluvní straně. Poskytovatel není oprávněn 
Smlouvu vypovědět.

XVI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření.

16.2 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

16.3 Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží 
po 2 (dvou) stejnopisech.

16.4 Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Smlouvy a všech 
náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za 
důležité pro závaznost.

16.5 Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně 
číslovaných dodatků Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

16.6 Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 
NOZ.

16.7 Smluvní strany prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu 
podpisu Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření a 
plnění Smlouvy. Kromě ujištění, které si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít 
žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv 
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá Smluvní strana informace při 
jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla 
druhou Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy a případy taxativně 
stanovené Smlouvou.

16.8 Poskytovatel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 NOZ přebírá nebezpečí změny 
okolností. Tímto však nejsou nikterak dotčena práva Smluvních stran upravená ve Smlouvě.

16.9 Práva vyplývající ze Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 3 let ode dne, kdy mohlo 
být právo uplatněno poprvé.

16.10 Jednacím jazykem mezi Objednatelem a Poskytovatelem bude pro veškerá plnění vyplývající 
ze Smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré Dokumentace a Výstupů vztahující se 
k předmětu Smlouvy.

16.11 Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení Smlouvy neplatným, nezákonným 
nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost, nezákonnost a nevynutitelnost zbývajících 
ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují na základě jednání nahradit do 5 (pěti) 
pracovních dnů po doručení výzvy druhé Smluvní strany jakékoli takové neplatné, nezákonné 
nebo nevynutitelné ustanovení novým ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné
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a má stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam. Nové ustanovení Smlouvy 
bude přijato ve formě dodatku ke Smlouvě.

16.12 Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména pak NOZ a souvisejícími právními předpisy. 
Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné spory ze Smlouvy primárně jednáním 
s cílem dosáhnout smírného řešení sporu. Pokud smíru nebude dosaženo během 30 (třiceti) 
kalendářních dnů ode dne oznámení jedné ze Smluvních stran o vzniku sporu a obsahujícího 
výzvu k zahájení jednání s cílem smírného řešení sporu, bude spor řešen u věcně a místně 
příslušného soudu v České republice.

16.13 Žádné ustanovení Smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele 
uvedená v Zadávací dokumentaci.

16.14 Poskytovatel souhlasí s uveřejněním Smlouvy na webových stránkách Objednatele a na 
profilu Objednatele, pokud Objednatel k takovým uveřejněním přistoupí. V rámci Smlouvy 
nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené 
Poskytovatelem před podpisem Smlouvy.

16.15 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy:
Příloha č. 1 
Příloha č. 2 

Příloha ě. 3 

Příloha č. 4 

Příloha č. 5 

Příloha č. 6 

Příloha č. 7

Podrobný popis Služeb;
Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny; 

Harmonogram poskytování Služeb -  nepožaduje se 

Seznam poddodavatelů;

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor).

Stanovisko k posouzení vlivů na provedení záměru na ŽP 

Závazné stanovisko k ověření souladu
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NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ S Í RANY 
PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum:
2 2  "TO- 2016

EKOLA group, spol. s r.o.

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum: 15.10.2018
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Příloha č. 1

Podrobný popis Služeb

popis části, etapy, dílčího plnění Množství lhůty plnění další informace
A« 6 paré + 

CD
3 měsíce Od účinnosti 

Smlouvy
Akustické posouzení pro DÚR - Kartografie a 
reprografické práce - tisky
Rozptylová studie pro DÚR - Kartografie a reprografické 
práce - tisky
Kompenzační opatření ovzduší - Kartografie a 
reprografické práce - tisky
Přírodovědný průzkum - Kartografie a reprografické práce 
- tisky
Dendrologický průzkum - Kartografie a reprografické práce 
- tisky
Studie vlivu na krajinný ráz - Kartografie a reprografické 
práce - tisky
Studie vlivu na prvky ÚSES a ZCHÚ - Kartografie a 
reprografické práce - tisky

Rok 2019- 
2025

Od účinnosti 
Smlouvy

Zpracování souhrnné zprávy a vyhodnocení vývoje stavu 
hlučnosti za celé období

4 ks

Kontrolní měření každé jaro po dobu 5 let (2019-2025) 4 ks

Uchazeč: EKOLA group. spol s r.o - Originál - 34



Příloha č. 2

Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny
A ) DO, stavba 510, Satalice - Běchovice, plnění podmínek EIA -

Popis činnosti - nákladů | Počet | Jednotka | Sazba / jed. Celkem Kč bet DPH

C E L K E M  A Kč bez DPH 944 920,00Kč
DPH 21 % 198 433,20Kč
C E L K E M Kč s DPH 1 1 4 3  353,20 Kč

Uchazeč. I-KOI.A group. spol. s r.o. - Originál - 3 5



\ahiilkii

Nabídka a informace v ní jsou určeny pouze pro účely nabídkového řízeni
Jakékoliv využili informací v ní obsažených, její množení, či předáni třelí osobé mimo nabídkové řízení je vázáno na souhlas uchazeče

B ) Kontrola vývo je  hlučnosti n ízkoh lučného povrchu na st.510

Uchazeč: liKOLA group. spol. s r.o. - Originál - 3 6



Nabídka a informace v ní jsou určeny pouze pro účely nabídkového řízení.
Jakékoliv využili informací v ní obsažených, její množení, či pfedání třetí osobé mimo nabídkové řizení je vázáno na souhlas uchazeče

iSabúlka

C E L K E M  B Kč bez DPH 814 000 Kč

DPH 21 %

■ -  -------

170 940 Kč

C E L K E M Kč s 
DPH 984 940 Kč

CELKEM  A  bez DPH 944 920

CELKEM  B bez DPH 814  000

CELKEM  A + B
1

758 920 ,00
DPH 369 373,20
CELKEM  A + B včetn ě  
DPH

2
128 293,20

Uchazeč: EKOUA group, spol. s r.o, - Originál - 37



Příloha č. 3

Harmonogram poskytování Služeb 

Nepožaduje se



Nabídka

Nabídka a informace v ni jsou určeny pouze pro účely nabídkového Uzení,
Jakékoliv využili informaci v ni obsažených, její množení, či předáni Ifetl osobž mimo nabídkové Hzenije vázáno na souhlas uchazeče

Příloha č. 4

Seznam poddodavatelů

a) Poskytovatel nevyužije při plnění předmětu Smlouvy žádných poddodavatelů.

Uchazeč: EKOLA group, spol. s r.o. - Originál - 39



Nabídka a informace v ní jsou určeny pouze pro účely nabídkového řízeni.
Jakékoliv využití informaci v ni obsažených, její množeni, či předáni ifcii osobč mimo nabídkové řízeni jc vázáno na souhlas uchazeče

Sabfdka

Příloha č. 5

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne. měsíce a roku mezi:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických
e-mail:
tel:
(dále jen „Správce”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

[zpracovatel doplní svůj název]
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail:

[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel]tel:

(dále jen „Zpracovatel1* nebo „Prvotní Zpracovatel11)
(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany11)

Uchazeč: KKOl.A group. spol. s r.o. - Originál - 40



fSabidkn

Nabídka a informace v ní jsou určeny pouze pro účely nabídkového řízení.
Jakékoliv využití informaci v ní obsažených, její množení, Či předání třeli osobč mimo nabídkově řízení je  vázáno na souhlas uchazeče

Preambule
Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může 
zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto 
osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu 
k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu 
osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a 
proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále jen „Smlouva11).

1 Definice
Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:
„EHP“ se rozumí Evropský hospodářský prostor.
„GDPR44 se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění 
opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.
„Hlavní smlouvou“ se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem 
a Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této 
Smlouvy.
„Osobními údaji Správce11 se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré 
další osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s 
Hlavní smlouvou.
„Podzpracovate!em“ se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) 
zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek 
stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů 
Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů).
„Pokynem4* se rozumí jakýkoliv pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů 
Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci 
a obsah Pokynu.
„Porušením zabezpečení osobních údajů44 se rozumí takové porušení zabezpečení osobních údajů, 
které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné či nahodilé změně, 
zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému vyzrazení nebo přístupu 
k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům Správce.
„Produkty44 se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy. 
„Předpisy o ochraně osobních údajů44 se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. 
května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů.
„Schválenými Podzpracovateli44 se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této 
Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí Podzpracovatelé 
předem písemně povolení Správcem v souladu s kapitolou 6 této Smlouvy,
„Službami44 se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy. 
„Standardními smluvními doložkami44 se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání 
osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské 
komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených Evropskou 
komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje.
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„Třetí zemí" se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země 
předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních 
údajů ve třetích zemích.
„Vymazáním41 se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být 
obnoveny nebo rekonstruovány.
„Zásadami zpracování osobních údajů“ se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, 
transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity 
a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv 
výklad této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování osobních 
údajů je k dispozici na internetových stránkách www.rsd.cz v záložce Organizace pod odkazem 
GDPR.
„Zpracování", „správce", „zpracovatel", „subjekt údajů", „osobní údaje", „zvláštní kategorie 
osobních údajů" a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní smlouvě 
mají stejný význam jako v GDPR.

2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce
2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy je Zpracovatel 

oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za podmínek této 
Smlouvy a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po celou dobu 
zpracování dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních údajů Správce.

2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí 
Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k 
zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této 
Smlouvy.

2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění požadavků 
uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát Zásad 
zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat.

2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. 
v případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), není-li 
v konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:
2.4.1 osoba pověřená Správcem:

2.4.2 osoba pověřená Zpracovatelem: [doplní zpracovatel], e-mail: [doplní zpracovatel], tel: 
[doplní zpracovatel].

3 Zpracování Osobních údajů Správce
3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo 

pro plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). 
Zpracovatel nesmí zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce nebo 
zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než v souladu 
s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není vyžadováno právem 
EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v rozsahu povoleném 
takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku před zahájením 
zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby co nejvíce omezil rozsah 
zveřejnění.
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3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje Správce 
v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem k jeho odborným znalostem a zkušenostem takový 
Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.

3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních 
údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému 
zpracování za správce.

3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával 
Osobní údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy 
(Autorizované předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba 
splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

4 Spolehlivost Zpracovatele
4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho 

zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž 
zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k 
příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných 
zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, 
přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce.

4.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů 
Správce:
4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy 

povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a 
platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto povinnosti 
dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o osobních údajích 
a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich pracovněprávního 
nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;

4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifíkovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních 
údajů nebo dle Pokynů Správce;

4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat 
mlčenlivost;

4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného 
používání výpočetní techniky;

4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním 
údajům Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a 
účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;

4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních 
údajů Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní 
potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, 
nejpozději však do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na 
ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této Smlouvy.

5 Zabezpečení osobních údajů
5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu 

a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva
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a svobody fyzických osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření 
(příloha č. 2 této Smlouvy), aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, 
případně včetně:
5.1.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
5.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů 

a služeb zpracování;
5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě 

fyzických či technických incidentů;
5.1.4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených 

technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, 

zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění 
předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný 
přístup k nim.

5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat takové 
osobní údaje odděleně.

5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále 
v Pokynech.

6 Další Podzpracovatelé
6.1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další Podzpracovatele 

uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel oprávněn zapojit do 
zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce.

6.2 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:
6.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový 

Podzpracovatel;
6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných záruk 

pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této Smlouvy, 
Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu osobních údajů;

6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem 
podmínky, které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro 
vyloučení pochybností si Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení 
zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi 
podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy. Na 
požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli a 
v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími 
Podzpracovateli;

6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi 
Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky nebo 
jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna odpovídající 
ochrana předávaných Osobních údajů Správce;
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6.2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči 
Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností 
v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Správce.

7 Plnění práv subjektů údajů
7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo ziskat od Správce informace týkající 

se zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námitky proti 
zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.

7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných 
technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o 
uplatnění práv subjektu údajů.

7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu 
a/nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně 
osobních údajů, pokud se jedná o Osobní údaje Správce.

7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správcem dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil 
jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o 
Osobní údaje Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle 
Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:
7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém období 

specifikovaném Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a 
kopií stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které 
Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává;

7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl 
vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních údajů;

7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může Správce 
rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, sdělení nebo 
žádosti.

8 Porušení zabezpečení osobních údajů
8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin 

informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních údajů Správce nebo 
existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů Správce. Zpracovatel 
poskytne Správci dostatečné informace, které mu umožní splnit veškeré povinnosti týkající 
ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle Předpisů 
o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí přinejmenším:
8.1.1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty dotčených 

subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;
8.1.2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo 

jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;
8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení 

osobních údajů;
8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních 

údajů.
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8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny 
Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních 
údajů.

8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí stranu 
bez předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje právo EU 
nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je Zpracovatel 
povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto právním 
požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré připomínky, které 
provedl Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů oznámí.

9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí 
konzultace

9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na 
ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími 
konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 
GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem a 
s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel k dispozici.

10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce
10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po: (i) 

ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní 
smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem 
Správce) buď:
10.1.1 vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným 

přenosem datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce 
Zpracovateli a dále bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie 
Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli 
autorizovaným dílčím Podzpracovatelem; nebo

10.1.2 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce 
zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, 
přičemž Zpracovatel poskytněte Správci písemné osvědčení, že plně splnil 
požadavky kapitoly 10 této Smlouvy.

10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními 
předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními 
předpisy Unie nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost všech 
těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly zpracovávány 
pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo Členského státu, které vyžadují 
jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.

11 Právo na audit
11.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání souladu 

s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny a dále 
umožní audity a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného Správcem ve 
všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel umožní Správci
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nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem kontrolovat, auditovat a kopírovat všechny 
příslušné záznamy, procesy a systémy, aby Správce mohl ověřit, že zpracování Osobních 
údajů Správce je v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto 
Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel poskytne Správci plnou spolupráci a na žádost Správce 
poskytne Správci důkazy o plnění svých povinností podle této Smlouvy. Zpracovatel 
neprodleně uvědomí Správce, pokud podle jeho názoru zde uvedené právo na audit porušuje 
Předpisy o ochraně osobních údajů.

11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech 
Podzpracovatelů.

12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce
12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím 

Podzpracovatele ve třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) 
uvedených v příloze Č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), není- 
li to předem písemně schváleno Správcem.

12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel 
jakýkoli příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek 
a/nebo obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, 
pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi.

13 Kodexy chování a certifikace
13.1 Na žádost Správce je Zpracovatel povinen dodržovat relevantní kodex chování schválený 

podle čl. 40 GDPR a získat relevantní osvědčení podle čl. 42 GDPR, pokud se týká zpracování 
Osobních údajů Správce a bez zbytečného odkladu zajistit dodržování takového kodexu nebo 
jeho příslušných částí u Podzpracovatelů a dále zajistit získání takových osvědčení 
Podzpracovateli.

14 Všeobecné podmínky
14.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. 

Tím nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají i 
po jejím zániku.

14.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.
14.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě 

existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo 
zpracování Osobních údajů Správce.

14.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi 
Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této 
Smlouvy přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajících se ochrany osobních údajů.

14.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, 
zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo 
nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že je buď (i) dodatkem k této 
Smlouvě upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co 
největším zachování původních záměrů Smluvnich stran nebo, pokud to neni možné, (ii)
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budou vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná 
část nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena.

14.6 Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení 
a Zpracovatel 2 vyhotovení.

14.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných 
dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si 
Smluvní strany ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce 
ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato Smlouva předvídá.

14.8 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

(„Správce")
____ („Zpracovatel")

V dne V dne

[jméno a funkce doplní zpracovatel]
PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje čl. 
28 odst. 3 GDPR.
[konkrétní výčet smluvních vztahů doplní zpracovatel]

1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce
Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:
[Zde uveďte kategorie zpracovávaných osobních údajů -  např. adresní a identifikační údaje; 
popisné (výška, váha, atd.; údaje třetích osob; zvláštní kategorie os. údajů; jiné (fotografie, 
kamerové záznamy)]
Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud z 
ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce
Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: prosím zaškrtněte Vás týkající se
□  Zpracování
□  Automatizované zpracování
□  Profilování nebo automatizované rozhodování
Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:
[Popište zde, např. příprava stavby,...]

3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány
Druh osobních údajů (zaškrtněte):
□  Osobní údaje (viz výše odst. 1)
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□  Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR [Uveďte zde konkrétní typy údajů]

4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce
[Uveďte zde kategorie subjektů údajů -  např. vlastníci pozemků, zaměstnanci...]

Pozn. takto podbarvené části slouží k doplnění zpracovatelem, před podpisem tento text vymažte.
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PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

1. Organizační bezpečnostní opatření

1.1. Správa zabezpečení

a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní 
politiku týkající se zpracování osobních údajů.

b. Role a odpovědnosti:

i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně 
definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;

ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve shodě s 
příslušnými postupy jasně definováno zrušení práv a povinností.

c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou 
přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know."

d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování 
osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je odpovědná 
za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT).

e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány 
a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je 
zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů:

i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna 
účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;

ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli 
bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému 
získání jakýchkoli osobních údajů.

b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou dodržovány 
pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému zpracování osobních 
údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů).

1.3. Lidské zdroje

a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým 
odpovědnostem a povinnostem týkajícich se zpracování osobních údajů; role 
a odpovědnost jsou jasně komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání a 
/ nebo při zácviku;
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b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni 
o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; 
zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně 
informováni o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních závazcích 
prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

2. Technická bezpečnostní opatření 

2.1. Kontrola přístupu a autentizace

a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele 
přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat 
a odstraňovat uživatelské účty.

b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je 
zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.

c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu 
"need-to-know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům 
pouze na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele.

d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby 
heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně 
délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.

e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat 
přes síť.

2.2. Logování a monitorování

a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování 
osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, 
modifikace, odstranění).

2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu

a. Bezpečnost serveru / databáze

i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly pomocí 
samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro zajištění 
řádné funkce.

ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou pro 
naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné.

b. Zabezpečení pracovní stanice

i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.
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ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.

iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných 
softwarových aplikací.

iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po 
určitou dobu aktivní.

v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané 
vývojářem operačního systému.

2.4. Zabezpečení sítě / komunikace

a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí 
kryptografických protokolů.

b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion 
Detection Systems).

2.5. Zálohování

a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány ajasně 
spojeny s úlohami a povinnostmi.

b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního 
prostředí.

c. Je monitorována úplnost prováděních záloh.

2.6. Mobilní / přenosná zařízení

a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení a 
jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.

b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup 
k informačnímu systému.

2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace

a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodemějších 
postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

2.8. Vymazání / odstranění údajů

a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, 
kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce.

b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání 
osobních údajů.

2.9. Fyzická bezpečnost

Uchazeč: EKOLA group. spol. s r.o. - Originál - 5 2



ISabldku

Nabídka a informace v nf jsou určeny pouze pro účely nabídkového řízeni.
Jakékoliv využili informaci v ni obsažených, její množeni, či předáni třeli osobé mimo nabídkové řízeni je vázáno na souhlas uchazeče

a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným 
osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou 
kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro 
ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu neoprávněných 
osob.

Uchazeč: EKOLA group, spol. s r.o. - Originál - 5 3



Nabídka

Nabídka a informace v ni jsou určeny pouze pro účely nabídkového řízeni.
Jakékoliv využili informací v ní obsaženýchjeji množeni, či předáni třetí osobě mimo nabídkové řízeni je vázáno na souhlas uchazeče

PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
SPRÁVCE

Seznam schválených podzpracovatelů. Uveďte prosím (i) úplný název podzpracovatele; 
(ii) činnosti zpracování; (iii) umístění středisek služeb.

v
C. Schválený

podzpracovatel
Činnost

zpracování
Umístění 

středisek služeb
1. [doplní

zpracovatel]

Uchazeč: RKOI.A group. spo]. s r.o. - Originál - 5 4



Sabldka

Nabídka a informace v nl jsou určeny pouze pro účely nabídkového řízeni.
Jakékoliv využili informací v ni obsažených, její množeni, či pfedénl třeli osobž mimo nabídkové řízeni je vázáno na souhlas uchazeče

Příloha č. 6

Stanovisko k posouzení vlivů na provedení zámčru na ŽP

Bude nedílnou součástí smlouvy.

Ucházet: EKOI.A group, spol. s r.o. - Originál - 55



Nabídka

Nabídka a informace v ní jsou určeny pouze pro účely nabídkového řízení.
Jakékoliv využili informaci v ní obsažených, její množení. Či předání ifelí osobč mimo nabídkové řízení je vázáno na souhlas uchazeče

Příloha č. 7

Závazné stanovisko k ověření souladu

Bude nedílnou součástí smlouvy.

Uchazeč: KKOLA group, spol. s r.o. - Originál - 56



MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10 -  VRŠOVICE, Vršovická 65

V Praze dne 23. 5. 2014 
Č.j.: 3310/ENV/14

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

I. Identifikační údaje

Název záměru: Pražský okruh, stavba 510 ,Satalice -  Běchovice‘

Kapacita (rozsah) záměru: Předmětem záměru je zkapacitnění stávajícího
provozovaného úseku Pražského okruhu, stavby 510 
(Satalice -  Běchovice), který zahrnuje změnu uspořádání 
stavby 2 + 2 jízdní pruhy na 3 + 3 jízdní pruhy. Komunikace 
bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů 
komunikace o cca 0,75 -  1,75 m. Součástí záměru bude 
i výměna stávajícího povrchu vozovky za povrch s nižší 
akustickou emisí (tzv. „tichý“ asfalt). Dále budou probíhat 
úpravy typu rozšíření začátku dálnice D11 na šestipruhovou 
komunikaci, rekonstrukce a revitalizace dešťových 
kanalizací a odvodňovacích systémů stavby, demolice 
a rekonstrukce dešťových usazovacích nádrží (dále jen 
„DUN“), retenčních nádrží a kanalizace, výstavba nových 
křižovatkových větví v rámci stávající mimoúrovňové 
křižovatky (dále jen „MÚK“) Olomoucká, výstavba 
opěrných zdí, protihlukových clon a opatření, realizace 
dopravně - inženýrských opatření na tomto úseku a realizace 
dopravního značení okruhu včetně ramp. Součástí záměru 
není výstavba nových MÚK.

Umístění záměru: kraj: Hlavní město Praha

obec: Praha

k.ú.: Dolní Počernice, Horní Počernice, Běchovice, 
Černý Most



Obchodnífirma oznamovatele: Ředitelství silnic a dálnic České republiky

IČ oznamovatele: 65 99 33 90

Sídlo oznamovatele: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

II. Průběh posuzování 
Zpracovatel oznámení:

osvědčení odborné způsobilosti č.j.: 3772/603/OPV/93 
s prodloužením autorizace č.j.: 3032/ENV/ll

Datum předložení oznámení: 27. 11. 2008

Zpracovatel dokumentace 
a doplnění dokumentace:

osvědčení odborné způsobilosti č.j.: 3772/603/OPV/93 
s prodloužením autorizace č.j.: 3032/ENV/ll

Datum předložení dokumentace: 3. 6. 2010

Datum předložení 
doplnění dokumentace:

Zpracovatel posudku:

Datum předložení posudku: 

Veřejné projednání:

10. 4. 2013

osvědčení odborné způsobilosti č.j.: 7248/1155/OPV/93 
s prodloužením autorizace č.j.: 92389/ENV/ll

20. 9. 2013

místo konání: hotel Svornost, Novozámecká 284 
190 12 Praha 9

datum konání: 7.11.2013

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:

• Dne 27. 11. 2008 obdrželo Ministerstvo životního prostředí (dále jen ,,MZP“), odbor 
posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (dále jen ,,OPVIP“), jako 
příslušný úřad oznámení záměru „Silniční okruh kolem Prahy, Stavba 510, Satalice 
-  Běchovice“ s náležitostmi dle přílohy č. 3 k zákonu.

• Dne 8. 12. 2008 bylo oznámení záměru rozesláno dotčeným územním samosprávným 
celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření; čímž bylo zahájeno 
zjišťovací řízení.

• Dne 28. 1. 2009 bylo ukončeno zjišťovací řízení, byl vydán závěr zjišťovacího řízení, ve 
kterém byly specifikovány požadavky na zpracování dokumentace vlivů záměru na životní 
prostředí (dále jen „dokůmentace“) podle přílohy č. 4 k zákonu.

• Dne 3. 6. 2010 byla na MZP předložena dokumentace.
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• Dne 17. 6. 2010 byla dokumentace rozeslána dotčeným územním samosprávným celkům 
a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření.

• Dne 16. 8. 2010 byl pověřen zpracovatel posudku o vlivech záměru na životní prostředí 
(dále jen „posudek“).

• Dne 24. 9. 2010 vrátilo MŽP dle ustanovení § 8 odst. 5 zákona oznamovateli dokumentaci 
k doplnění.

• Dne 10. 4. 2013 obdrželo MŽP doplnění dokumentace pod novým názvem záměru: 
„Pražský okruh, stavba 510 ,Satalice -  Běchovice‘“.

• Dne 24. 4. 2013 bylo doplnění dokumentace rozesláno dotčeným územním samosprávným 
celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření.

• Dne 6. 5. 2013 byla informace o doplněné dokumentaci záměru zveřejněna
na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy.

• Dne 27. 6. 2013 převzal zpracovatel posudku doplněnou dokumentaci včetně dalších 
podkladů.

• Dne 9. 8. 2013 byla zpracovateli posudku prodloužena lhůta pro zpracování posudku.
• Dne 20. 9. 2013 byl na MŽP předložen zpracovaný posudek.

Závěry zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku považuje dokumentaci za materiál zpracovaný v souladu s požadavky 
přílohy č. 4 k zákonu a doporučuje příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko k posouzení 
vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen „stanovisko“) při respektování podmínek 
uvedených níže v tomto stanovisku.

• Dne 30. 9. 2013 byl posudek rozeslán dotčeným územním samosprávným celkům 
a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření.

• Dne 4. 10. 2013 byla informace o posudku zveřejněna na úřední desce Magistrátu hlavního 
města Prahy.

• Dne 29. 10. 2013 MŽP rozeslalo informaci o konání veřejného projednání dotčeným 
územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění.

• Dne 1. 11. 2013 byla informace o pozvánce na veřejné projednání zveřejněna na úřední 
desce Magistrátu hlavního města Prahy.

• Dne 7. 11. 2013 se od 14:30 hod. konalo veřejné projednání posudku a současně 
dokumentace a doplnění dokumentace v hotelu Svornost, Novozámecká 284, 
190 12 Praha 9.

Závěry veřejného projednání:

Výsledek veřejného projednání je blíže specifikován v zápisu z veřejného projednání 
č. j.: 81035/ENV/13 ze dne 12. 11. 2013.

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:

- Hlavní město Praha;
- Městská část Praha -  Běchovice;
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Městská část Praha -  Dolní Počernice;
Městská část Praha 14;
Městská část Praha 20;
Městská část Praha -  Ďáblice;
Městská část Praha -  Satalice;
Městská část Praha -  Suchdol;
Magistrát hlavního města Prahy, odbor životního prostředí (dříve odbor ochrany prostředí); 
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha;
Hygienická stanice hlavního města Prahy;
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší;
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod;
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I;
Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláště chráněných částí přírody (nově odbor 
zvláštní územní ochrany přírody a krajiny);
Ministerstvo životního prostředí, odbor péče o krajinu (nově odbor obecné ochrany přírody 
a krajiny);
Povodí Vltavy, s.p.;
Občanské sdružení Zdravé životní prostředí;
Občanské sdružení Zdravé prostředí všem;
Občanské sdružení Kyjský občanský klub;

III. Hodnocení záměru

Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska 
jejich velikosti a významnosti:

Předmětem záměru je zkapacitnění a rekonstrukce stávajícího provozovaného úseku 
Pražského okruhu, stavby 510 , Satalice -  Běchovice0. Z hlediska vlivů na životní prostředí je 
možné hodnotit celkovou koncepci záměru a dále vliv na jednotlivé složky životního prostředí.
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Z hlediska celkové koncepce záměr zahrnuje 4 základní skupiny činností, kde u každé lze 
komentovat její potenciální dopad na životní prostředí:
a) Rozšíření komunikace -  zahrnuje změnu uspořádání stavby 2 + 2 jízdní pruhy na 3 + 3 
jízdní pruhy. Rozšíření je realizováno na úkor středního dopravního pásu a okrajů komunikace
0 cca 0,75 -  1,75 m.

Zkapacitnění komunikace obecně přispívá ke snížení pravděpodobnosti dopravních 
kongescí a snižuje tím i negativní vlivy na životní prostředí, které z kongescí vyplývají, 
tj. zvýšené emise, zvýšená expozice obyvatel a řidičů imisím, psychická zátěž účastníků 
dopravního provozu. Tím, že zkapacitněný úsek na sebe převede část dopravy z okolních 
místních komunikací, se sníží hluková a imisní zátěž na komunikacích mezi zástavbou.
b) Realizace protihlukových opatření -  výstavba protihlukových clon a výměna stávajícího 
povrchu vozovky za tzv. „tichý“ asfalt.

Činnost je  přímo zaměřena na ochranu životního prostředí a obyvatel. Dokumentace 
prokázala, že při jejich realizaci dojde ke zlepšení hlukových poměrů ve všech modelovaných 
dopravních stavech (se 3, 4, 5, nebo 6 křižovatkami). V podmínkách stanoviska je  v souladu 
s požadavkem Hygienické stanice hlavního města Prahy uvedeno, že v dalším projektovém 
stupni musí být tato opatření optimalizována tak, aby byly splněny hygienické limity.

c) Rekonstrukce odvodňovacích systémů -  revitalizace dešťových kanalizací, demolice 
a rekonstrukce dešťových usazovacích nádrží, retenčních nádrží a kanalizace.

Činnost je  přímo zaměřena na ochranu životního prostředí. Rekonstrukce 
vodohospodářských systémů stavby je  po dvaceti letech provozu nutná.

d) Dílčí technická opatření -  výstavba nových křižovatkových větví v rámci stávající MÚK 
Olomoucká, rozšíření začátku dálnice D11 na šestipruhovou komunikaci, výstavba opěrných 
zdí, realizace dopravního značení, lávka pro pěší přes silniční okruh., aj.

Tyto činnosti rovněž přispívají ke zlepšení dopravní situace a doplňují základní činnost 
uvedenou výše v bodě a). Lávka pro pěší a cyklisty snižuje bariérový efekt celé komunikace.

Lze tedy konstatovat, že k hodnocení byl předložen záměr, jehož cílem je zlepšení 
dopravní situace a stavu životního prostředí na hodnoceném úseku Pražského okruhu (dále jen 
„PO“), stavbě 510 ,Satalice -  Běchovice‘, a v okolí. Dokumentace prokázala, že ochrana 
životního prostředí a zdraví obyvatel bude zajištěna při všech reálně uvažovaných dopravních 
stavech.

Z hlediska vlivů na jednotlivé složky životního prostředí lze uvést následující:
a) Vlivy na obyvatelstvo

Dokumentace prokázala, že při všech reálných dopravních stavech je vliv na obyvatelstvo 
při realizaci záměru vždy nižší než bez realizace. Zajištění splnění hygienických limitů je 
podmínkou stavby. Celkově má stavba pozitivní vliv nejen na obyvatele v blízkém okolí, ale
1 na řidiče využívající dopravní síť celé širší oblasti (zlepšení průjezdnosti, zvýšení plynulosti 
dopravy, snížení stresové zátěže aj.).
b) Vlivy na ovzduší a klima

Vlivem zkapacitnění hodnoceného úseku dojde k přerozdělení dopravního výkonu, 
a tím i ke změnám v imisní situaci. V okolí PO dojde k mírnému nárůstu imisní zátěže 
a na jiných místech dopravní sítě naopak k jejich poklesu. Z celkového hlediska nebude mít 
realizace záměru významný negativní vliv na kvalitu ovzduší.
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c) Vlivy na hlukovou situaci
Realizací záměru dojde ke zlepšení hlukové situace v okolí PO, a to i proti současnému 

stavu, který je nevyhovující. Hodnocený úsek je v provozu již cca 20 let a protihluková opatření 
je třeba přizpůsobit novým podmínkám.
d) Vlivy na povrchové a podzemní vody

Předmětem záměru je rekonstrukce a revitalizace vodohospodářských částí staveb, což 
přispěje k ochraně povrchových vod. Zvýšení odtoku v důsledku rozšíření zpevněných ploch 
a vyšší spotřeba solí při zimní údržbě jsou na přijatelné úrovni. Vodní zdroje nejsou odvodněny.
e) Vlivy na půdu

Protože se s budoucím rozšířením počítalo již při realizaci dnešní stavby, byly zde 
ponechány dostatečné rezervy a rozšíření komunikace se bude odehrávat na úkor středního 
dělícího pásu a krajnice. Proto zábory půdy budou pouze minimální a budou omezeny na 
výstavbu protihlukových stěn v těsné blízkosti komunikace. Z toho důvodu je vliv na půdu 
minimální. Upozornit je třeba na nutnost dořešení právních vztahů, protože značná část 
pozemků pod dnešní stavbou nebyla dosud vykoupena a patří do zemědělského půdního fondu 
(dále jen „ZPF“) a pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“).
f) Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Posuzovaným záměrem nebudou dotčena: výhradní a nevýhradní ložiska nerostných 
surovin, dobývací těžené ani netěžené prostory, chráněná ložisková území ani ložiska 
prognózní, poddolovaná území, sesuvná území. Při výstavbě a běžném provozu nebude 
docházet k velkým zásahům do horninových struktur ani k významné kontaminaci horninového 
prostředí.
g) Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Vzhledem k tomu, že zkapacitnění komunikace se odehrává na stávajícím silničním tělese, 
je vliv na biotu způsobený destrukcí biotopů minimální. Řešit je třeba ochranu ptáků před 
nárazy do protihlukových stěn, kde je doporučeno preferovat zásadně neprůhledné materiály 
stěn. Pokud by ze závažných důvodů byly stěny transparentní, je třeba je vybavit vhodnými 
optickými výstražnými doplňky podle Technických podmínek Ministerstva dopravy č. 104 
(Protihlukové clony podél pozemních komunikací). Rovněž je třeba dořešit místa křížení 
komunikací s prvky územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“) a zajistit, aby 
navržená řešení umožňovala dostatečnou migraci živočichů v kategorii středních a malých 
savců, plazů a obojživelníků. Samozřejmostí je minimalizace zásahu do přírodních prvků 
v rámci výstavby. Při respektování těchto opatření bude vliv na živé složky přírody 
nevýznamný.
h) Vlivy na krajinu, krajinný ráz

Záměr řeší zkapacitnění stávající silnice v rámci současného silničního tělesa a nezakládá 
tak novou stavbu do krajiny. Pozornost krajinnému rázu je třeba věnovat především v místech 
kontaktu stavby s přírodním parkem Klánovice-Čihadla. Předmětem řešení musí být především 
protihlukové stěny. Řešeno by mělo být jejich materiálové a barevné provedení a dále vegetační 
úpravy z vnější strany (od komunikace), které mohou výrazně přispět k začlenění těchto prvků 
do krajiny. Krajinotvorným prvkem jsou i vegetační úpravy na vlastním silničním tělese. Při 
respektování těchto opatření bude vliv na krajinný ráz přijatelný.
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i) Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměrem nebudou dotčeny žádné kulturní památky. Nebude dotčen žádný soukromý 

hmotný majetek, pouze stávající inženýrské sítě a jiná technická zařízení současné stavby.
Na základě doložených údajů a při respektování podmínek uvedených ve stanovisku lze 

učinit závěr, že negativní vlivy nepřesáhnou míru stanovenou zákony a dalšími předpisy ani 
únosnost území. Při respektování navržených doporučení ve stanovisku lze vyslovit souhlas 
s realizací předloženého záměru.

Posuzovaný záměr „Pražský okruh, stavba 510 ,Satalice -  Běchovice‘“ lze z hlediska 
dopadů na životní prostředí a zdraví obyvatel akceptovat ve stavu se třemi, čtyřmi, pěti i šesti 
mimoúrovňovými křižovatkami. Výstavba nových mimoúrovňových křižovatek nicméně není 
předmětem posuzovaného záměru. Jednotlivé stavy se 3, 4, 5 a 6 MÚK v dokumentaci sloužily 
k modelování možného budoucího dopravního zatížení v širším území v jednotlivých 
výhledových stavech a k posouzení vlivů dopravního zatížení v těchto stavech.

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde 
o znečišťování životního prostředí:

Všechny stavební práce budou probíhat podle příslušných technických norem s využitím 
moderní stavební techniky. Je možné konstatovat, že navržené technické řešení je na standardní 
úrovni, v dokumentaci je dostatečně popsáno a odpovídá požadavkům na aplikaci současných 
poznatků vědy a techniky. Navržená opatření a způsob provozování záměru zmírňují 
a kompenzují negativní vlivy záměru na životní prostředí. Opatření jsou zahrnuta do podmínek 
tohoto stanoviska.

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů 
na životní prostředí:

Součástí dokumentace je návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě 
kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí. Tento návrh byl zpracovatelem 
posudku kriticky zhodnocen, upraven a doplněn na základě vyjádření dotčených územních 
samosprávných celků, dotčených správních úřadů a veřejnosti. Je možné konstatovat, že 
navrhovaná opatření představují dostatečný základ pro zpracování návrhu stanoviska a pro 
vydání souhlasného stanoviska.

Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí:

Záměr byl oznamovatelem předložen invariantně. V takovém případě je možné porovnat 
aktivní navrženou variantu s variantou nulovou, tj. bez realizace záměru. Toto porovnání bylo 
provedeno pro čtyři možné dopravní stavy ve dvou časových horizontech. Závěr modelových 
výpočtů prokázal, že ve všech případech bude z hlediska hlukové a imisní zátěže a zdravotních 
rizik obyvatel lepší stav s realizací než bez realizace. Toto konstatování je zásadní, protože 
ukazuje na pozitivní vliv záměru, ať bude v budoucnosti v procesu územního plánování 
vybrána kterákoliv uvažovaná varianta dopravního řešení (dopravní stav).

Lze konstatovat, že varianta realizace navrženého záměru je z hlediska vlivů na životní 
prostředí lepší než varianta bez realizace.
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Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k doplnění dokumentace:

K původní dokumentaci bylo příslušnému úřadu doručeno celkem 14 vyjádření 
(5 vyjádření dotčených územních samosprávných celků, 6 vyjádření dotčených správních úřadů 
a dále 3 vyjádření veřejnosti -  z toho jedno od zpracovatele posudku a dvě od občanských 
sdružení).

K doplnění dokumentace bylo příslušnému úřadu doručeno celkem 25 vyjádření 
(8 vyjádření dotčených územních samosprávných celků, 5 vyjádření dotčených správních 
úřadů, 3 vyjádření občanských sdružení a 9 vyjádření jednotlivců z řad veřejnosti).

Všechna vyjádření byla vyhodnocena a vypořádána v doplnění dokumentace a v posudku. 
Všechny relevantní požadavky obsažené ve vyjádřeních byly zahrnuty do podmínek tohoto 
stanoviska.

Vypořádání vyjádření k posudku:

Příslušný úřad obdržel k posudku vyjádření od následujících subjektů a zástupců 
veřejnosti:

Hlavní město Praha, ze dne 24. 10. 2013;
Městská část Praha -  Běchovice, ze dne 1. 11.2013;
Městská část Praha -  Dolní Počernice, ze dne 5. 11. 2013;
Městská část Praha 14, ze dne 29. 10. 2013;
Městská část Praha 20, ze dne 24. 10. 2013;
Magistrát hlavního města Prahy, odbor životního prostředí, ze dne 30. 10. 2013;
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha, ze dne 11. 10. 2013;
Hygienická stanice hlavního města Prahy, ze dne 29. 10. 2013;
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, ze dne 8. 10. 2013;
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, ze dne 17. 10. 2013;
Povodí Vltavy, s. p., závod Dolní Vltava, ze dne 11. 10. 2013;
Občanské sdružení Zdravé životní prostředí, ze dne 31. 10. 2013;

, ze dne 1. 11. 2013;
, ze dne 2. 11. 2013;

,, ze dne 4. 11.2013;
, ze dne 3. 11.2013.

Veškerá písemná vyjádření byla zpracovatelem posudku vypořádána v souladu 
s § 9 zákona. Z důvodu velkého množství připomínek obsažených v j ednotlivých doručených 
vyjádřeních k posudku není možné vypořádání těchto připomínek uvést v této části stanoviska. 
Vypořádání veškerých doručených připomínek k posudku je uvedeno ve zvláštním dokumentu, 
který je přílohou č. 1 tohoto stanoviska aje jeho nedílnou součástí.

Hlavní témata připomínek k posudku se týkají:

celkové koncepce vedení záměru a jeho návaznosti na související plánované stavby
Pražského okruhu,
problematiky hluku a protihlukových opatření,
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problematiky ochrany ovzduší, 
účelnosti a dopravního významu záměru.

Stanovisko:

Na základě oznámení, dokumentace, doplnění dokumentace, posudku, veřejného 
projednání podle ustanovení § 9 odst. 9 zákona, vyjádření k nim uplatněných a doplňujících 
informací vydává Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle ustanovení § 10 
zákona, z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí

SOUHLASNÉ STANOVISKO

k záměru

„Pražský okruh, stavba 510 ,Satalice -  Běchovice‘“
s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících 

stupních projektové dokumentace záměru a zahrnuty jako podmínky návazných správních 
řízení.

Doporučená varianta:

Záměr byl předložen invariantně. Varianta navržená v dokumentaci je akceptovatelná 
ve všech posouzených dopravních stavech, tj. se 3, 4, 5 a 6 MÚK. Výstavba nových MÚK 
nicméně není předmětem záměru.

Podmínky souhlasného stanoviska:

Podmínky pro fázi přípravy

1. V rámci dalších stupňů projektové dokumentace, jako podklady pro dokumentaci pro 
územní rozhodnutí, zpracovat následující specializované studie a podkladové materiály:
a) Plán organizace výstavby (POV), který zajistí:

• minimalizaci záboru půdy;
• minimalizaci vlivů staveništní dopravy a strojního nasazení na chráněnou obytnou 

výstavbu;
• zřizování zařízení staveniště mimo přírodně cenné plochy;
• vymezení příjezdových a manipulačních tras tak, aby byl minimalizován průjezd 

obcemi;
• zpracování havarijního plánu pro výstavbu i provoz;
• zpracování plánu odpadového hospodářství pro výstavbu i provoz.

b) Aktualizovanou akustickou studii -  v rámci studie navrhnout další realizační řešení 
protihlukových opatření, vedoucí k dodržení hygienických limitů hluku pro denní 
a noční dobu, bez přiznání korekce pro tzv. starou hlukovou zátěž, v souladu s platnou
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legislativou České republiky (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) ve všech 
nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb předmětné stavby PO 510. Studie 
posoudí akustickou situaci rovněž ve fázi výstavby, a to v širším okolí této stavby. 
Pozornost věnovat rovněž problematice vibrací.

c) Aktualizovanou rozptylovou studii.
d) Projekt odvodnění komunikace.
e) Záborový elaborát, který vymezí trvalý a dočasný zábor ZPF a PUPFL vyvolaný 

vlastním záměrem.
f) Dendrologický průzkum -  v rámci průzkumu zpracovat návrh sadových úprav 

s vyznačením dřevin, jež budou záměrem dotčeny, případně odstraněny, a návrh 
celkového zapojení komunikace do území.

g) Projekt vegetačních úprav -  zpracovaný v souladu s Technickými podmínkami 
Ministerstva dopravy č. 99 (Vysazování a ošetřování silniční vegetace). Projekt bude 
obsahovat především návrh na realizaci vegetačních úprav na vybraných místech 
komunikace k odclonění vizuálního kontaktu mezi obytnou zástavbou a silnicí. Dále je 
nutné zaměřit pozornost na vegetační úpravy v prostorech všech protihlukových 
opatření. Navrhnout izolační a doprovodnou zeleň jako ochranu před hlukem.

h) Předběžný archeologický průzkum -  v souladu s platnou legislativou zajistit předběžný 
archeologický průzkum v trase komunikace a uzavřít smlouvu o podmínkách provedení 
archeologického dohledu a záchranného archeologického výzkumu.

i) Plán monitoringu vlivu stavby na životní prostředí, jehož obsahem bude sledování 
dopadů stavby na faunu a floru.

j) Studii vlivu na krajinný ráz -  s důrazem zejména na místa kontaktu stavby s Přírodním 
parkem Klánovice-Čihadla. Předmětem řešení musí být především provedení 
protihlukových stěn včetně jejich vegetačních úprav z vnější strany komunikace.

k) Studii vlivu na prvky ÚSES a zvláště chráněná území -  s důrazem na kontaktní místa 
prvků ÚSES se stavbou. Rovněž řešit podle Technických podmínek Ministerstva 
dopravy TP 180 (Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně 
žijící živočichy) místa křížení komunikací s prvky ÚSES s cílem zajistit, aby navržená 
řešení umožňovala dostatečnou migraci živočichů v kategorii středních a malých savců, 
plazů a obojživelníků.

Obyvatelstvo
2. V případě realizace záměru před zahájením vlastních stavebních úprav provést měření 

hluku. Měření hluku provést i v rámci předběžného provozu. Rozsah měření určí příslušná 
hygienická stanice, podmínky měření jsou zpravidla dány ve stavebním povolení.

3. Celý proces výstavby organizačně zajistit tak, aby maximálně omezoval možnost narušení 
faktorů pohody obyvatelstva.

4. Postup a organizaci výstavby připravit tak, aby byl maximálně omezen počet výjezdů ze 
stavby a pohyb vozidel a stavební techniky jinam než na PO a navazující nadřazenou 
komunikační síť.

5. Při výběru dodavatele strojního zařízení pro stavební práce se řídit požadavky na minimální 
hlučnost použitých mechanismů tak, aby jejich činnost při výstavbě nezpůsobila zhoršení 
akustické situace a překročení hygienických limitů.
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6. Při plánování stavby preferovat používání moderních stavebních mechanismů se sníženou 
emisí znečišťujících látek do ovzduší.

7. Předem seznámit obyvatele s harmonogramem výstavby.
Odpady
8. V dalších stupních projektové dokumentace:

a) Specifikovat množství a druhy vznikajících odpadů.
b) Specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních 

látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného 
záměru; tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu 
s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadového hospodářství.

Povrchové a podzemní vody
9. V dalších stupních projektové přípravy záměru:

a) Provést hydrogeologický průzkum. Na jeho základě konkretizovat opatření na ochranu 
proudění odpadních vod jak pro etapu výstavby, tak i pro etapu provozu.

b) Provést monitorovací kampaň kvality vody ve Chvalce a Svépravickém potoce 
k upřesnění vlivu stavby PO 510 na kvalitu vody v tocích.

c) V rámci vodohospodářského řešení upřesnit výpočet chloridů ve výsledných 
recipientech, a to na základě upřesněného odvodnění. Výpočet musí být porovnán 
s limitní hodnotou podle platné legislativy.

d) Navrhnout opatření proti splachu různých materiálů do dešťové kanalizace a následně 
do bezejmenné vodoteče a rybníka při přívalových srážkách během realizace stavby. 
Např. dostatečné usazovací jímky na okraji staveniště s funkcí DUN pro veškeré 
dešťové vody z celého příslušného dílčího povodí.

e) Zpracovat havarijní plán, který bude následně předložen k posouzení 
vodohospodářskému orgánu.

f) Zaústění srážkových vod do místní vodoteče projednat s jejím vlastníkem. Celou 
vodoteč je třeba prověřit z hlediska kapacity a příp. upravit dle navrženého množství 
vypouštěných dešťových vod. Použít přírodě blízký, revitalizační způsob úpravy (bez 
opevnění).

g) Při navrženém koncepčním řešení odvádění srážkových vod doložit jak stanoviska 
správce vodního toku, tak správců všech zařízení, kam budou případně zaústěny 
dešťové kanalizace.

10. V rámci stavebního povolení řešit otázku potřeby technologické vody pro stavební dvůr.
11. K zamezení znečištění okolních recipientů dešťovými vodami odváděnými ze stavby PO 

510 do zájmového území umístit odlučovač ropných látek.
12. Odvodnění komunikace řešit s retencí srážkových vod tak, aby max. vypouštěné množství 

bylo do výše 10 l/s z každého hektaru odvodňované plochy.
13. Navrhnout zesílená svodidla na všech úsecích trasy, kde silnice bude přecházet vodoteče.
14. Odvodňovací příkopy i kanalizaci navrhnout s dostatečným průtočným profilem i pro 

přívalové srážkové vody, které zabezpečí odtok vod z vozovek.
15. Odvodnění komunikace navrhovat tak, aby v co největší (technicky možné) míře byla
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zachována spádovost vodních toků, tzn., aby zachycené vody byly svedeny do povodí 
a vodních toků, do kterých přirozeně směřují.

16. Navrhnout provozní a manipulační řády odvodňovacích zařízení.
Půda
17. V dalších stupních projektové přípravy záměru:

a) Ve fázi dokumentace pro území rozhodnutí (DÚR) zpracovat detailní řešení 
pozemkových poměrů.

b) Zažádat o souhlas s odnětím ze ZPF i pro pozemky, na kterých se v současné době 
posuzovaná stavba nachází.

c) Požádat o trvalé odnětí části lesního pozemku parcely č. 1471/1 k.ú. Dolní Počernice ze 
PUPFL.

d) Na základě podrobných údajů o umístění ploch pro zařízení staveniště stavby PO 510, 
deponií zeminy, apod., vypracovat podrobný záborový elaborát.

e) Zpracovat podrobný inženýrsko-geologický a geotechnický průzkum.
f) Zpracovat výpočet náhrad škod na lesních a zemědělských pozemcích a určit výši 

poplatku za trvalé a dočasné odnětí dotčených pozemků určených k plnění dané funkce.
g) Předložit kompenzační opatření za trvalý zábor PUPFL; v rámci kompenzačních 

opatření preferovat především využití prostorů navrhovaných skladebných prvků ÚSES, 
především v ekologicky oslabených krajinných prostorech; konzultovat tato potenciální 
využití především s orgány ochrany přírody.

h) Vypracovat návrh technických opatření (úprav geofyzikálních vlastností zemin) 
vedoucích k využití maximálně možnému množství výkopových zemin pro nové těleso 
komunikace. Vyřešit problematiku materiálových zdrojů a lokalit pro uložení přebytků 
výkopu nevhodného materiálu.

18. Na svahy násypů a zářezů použít ornici ze skrývky; zatravnění a výsadbu zeleně provést 
v co nejkratším termínu, aby se snížila pravděpodobnost eroze svahů násypů a zářezů; 
o vysázené dřeviny pečovat (zálivka, dosadba), a to minimálně po dobu 3 let.

Fauna, flóra, ekosystémy
19. Vzhledem ke křížení posuzované stavby a interakčního prvku vázaného na potok Chvalka 

provést revitalizační úpravy toku a s tím související výsadby zeleně.
20. V rámci zkapacitnění posuzované stavby nesmí docházet k dalšímu zpevňování koryta 

Svépravického potoka.
21. V rámci dalších stupňů projektové dokumentace prověřit možnosti zlepšení návaznosti 

lokálního biokoridoru L3/257 na nadregionální biokoridor N1/1.
22. V rámci vegetačních úprav v zářezu silničního tělesa v lokalitě Vinice naplánovat a provést 

úpravu zanedbané skupiny dubů letních (včetně jejich podrostu), která tvoří významný 
izolační prvek vůči silničnímu provozu na úseku stavby 510.

23. Maximálním možným způsobem posílit v rámci vegetačních úprav izolační zeleň podél 
celého tělesa komunikace a v úseku mezi Xaverovským hájem a přemostěním 
Počernického rybníka.

24. Na ochranu přelétávajících ptáků v krajině zásadně preferovat neprůhledné protihlukové 
clony. Pokud by ze závažných důvodů byly zvoleny stěny transparentní, je třeba je vybavit
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vhodnými optickými výstražnými doplňky podle Technických podmínek Ministerstva 
dopravy č. 104 „Protihlukové clony podél pozemních komunikaci.

25. Pro uchování druhové diverzity a pro zabránění ekologické devastace řešeného území 
respektovat v nejvyšší možné míře funkční a navržené prvky ÚSES a významné krajinné 
prvky (dále jen „VKP“).

26. Pro jakýkoliv zásah do ÚSES, VKP a zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem 
je třeba získat souhlasné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody.

27. Maximálně ochránit stávající krajinné porosty a minimalizovat zásahy do těchto porostů.
28. V rámci vegetačních úprav navrhnout vhodné ozelenění protihlukových stěn.
29. Při sadových úpravách tělesa komunikace a přilehlých ploch dodržovat doporučenou 

druhovou skladbu, která se přibližuje přirozené vegetaci a zároveň je odolná solance 
(příp. jiným přípravkům pro zimní údržbu komunikace).

Podmínky pro fázi realizace

Organizace výstavby
30. Konkrétní řešení zařízení staveniště řešit s dodavatelem stavby na základě zásad organizace 

výstavby a po konzultaci s příslušnými městskými částmi.
31. Prvky ÚSES, s nimiž je záměr v přímé kolizi, chránit před poškozením a v jejich ploše ani 

těsné blízkosti nezřizovat zařízení ke stavbě.
32. Zajistit ochranu zvláště chráněných území (přírodní památka Xaverovský háj, přírodní 

památka Počernický rybník a přírodní památka Chvalský lom) včetně jejich ochranných 
pásem. V jejich ploše ani ochranném pásmu bez příslušných výjimek nezřizovat zařízení ke 
stavbě a zamezit pojezdům těžké techniky.

33. V případě kolize s vodními toky jako VKP zajistit závazné stanovisko orgánu ochrany 
přírody.

34. Před zahájením stavby provést místní šetření o stavu vybraných používaných komunikací; 
dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím 
využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za uvedení 
komunikací do původního stavu; tato skutečnost bude potvrzena místním šetřením po 
ukončení stavby.

35. Věnovat zvýšenou pozornost technickému stavu dopravních a stavebních mechanismů 
z hlediska jejich ekologické nezávadnosti a v tomto směru realizovat jejich periodické 
kontroly.

36. Provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů.
37. V prostoru stavby neskladovat pohonné hmoty a maziva. Nutnou manipulaci s nimi na 

stavbě omezit na minimum.
38. Zajistit (hlavní dodavatel stavby) účinnou techniku pro čištění vozovek a průběžnou čistotu 

na všech veřejných komunikacích, dotčených výstavbou záměru; přístupové komunikace 
na staveniště pravidelně zkrápět a zametat.

39. Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti 
minimalizovat; při terénních pracích zajistit, aby veškerý materiál byl vlhký, respektive aby 
byl zkrápěn.
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40. Místa nakládky materiálu na přepravní vozidla zpevnit tak, aby nedocházelo k víření 
prachových částic; obdobně jako přístupové komunikace i manipulační zpevněné plochy 
pravidelně zkrápět a zametat.

41. Všechny mechanismy a nákladní automobily udržovat v řádném technickém stavu 
a v čistotě.

42. Z ploch stavenišť v blízkosti vodních toků pravidelně odvážet veškeré odplavitelné látky 
a stavební suť.

43. Na staveništi neprovádět žádné opravy stavebních strojů nebo dopravní techniky a ani 
neprovádět údržbu mechanismů (výměny mazacích náplní apod.) s výjimkou běžné denní 
údržby.

44. Terénní práce provádět tak, aby nedošlo k vytvoření drah soustředěného odtoku dešťových 
vod.

45. Nátěrové a izolační nátěrové hmoty skladovat mimo obvod stavby, přičemž dodavatel 
stavby zajistí zastřešené, zabezpečené skladovací místo a na stavbu bude dodávána pouze 
potřebná zásoba těchto hmot.

Doprava
46. Zajistit dopravní značení v prostoru výjezdů ze staveniště pro zajištění bezpečnosti provozu 

na stávajících komunikacích.
47. Zajistit (dodavatel stavby) řádnou údržbu a sjízdnost všech dodavatelem využívaných 

přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a po skončení výstavby 
uvést komunikace do původního stavu.

Obyvatelstvo
48. Z hlediska omezení narušení faktoru pohody obyvatel při výběrovém řízení na dodavatele 

stavby:
a) Stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i specifikování garancí na minimalizování 

negativních vlivů stavby na životní prostředí a na celkovou délku stavby.
b) Zohlednit požadavky na používání moderních a progresivních postupů výstavby 

(s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných technologií).
49. Při stavebních pracích preferovat mechanismy s minimální hlučností tak, aby jejich činnost 

při výstavbě nezpůsobila zhoršení akustické situace a překročení hygienických limitů.
50. Během výstavby dodržovat dostatečně dlouhé přestávky během hlučných operací, aby 

obyvatelé nejbližších objektů měli možnost větrání vnitřních obytných prostor.
51. Celý proces výstavby organizačně zajistit tak, aby omezoval možnost narušení faktorů 

pohody obyvatelstva.
52. Ve spolupráci s příslušnými městskými částmi bezodkladně řešit případné stížnosti 

obyvatelstva.
53. Obyvatele z nejblíže situovaných domů seznámit s délkou a charakterem jednotlivých etap 

výstavby. Stanovit kontaktní osobu, na kterou by se postižení občané mohli obrátit 
s případnými žádostmi a stížnostmi.

54. V dalších stupních projektové dokumentace na základě znalostí o detailním postupu 
výstavby upřesnit akustické výpočty a doplnit i ovlivnění dopravy na veřejných 
komunikacích, po kterých bude vedena mimostaveništní doprava.
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55. Na základě návrhu plánu organizace výstavby, zejména po stanovení dopravních, případně 
objízdných tras a po upřesnění bilance přepravovaných hmot, zpracovat hlukovou 
a rozptylovou studii pro období výstavby a případně navrhnout patřičná opatření na 
eliminaci nepříznivých vlivů stavebních prací.

56. Na stavbě dodržovat tato organizační a technická opatření:
a) Stavební činnost provádět pouze v době od 7 do 21 hodin.
b) Hlučné práce provádět maximálně v době od 8 do 18 hodin.
c) Řidiči nákladních aut po příjezdu na staveniště po dobu čekání na stavbě v blízkosti 

obytné zástavby vypnou motor.
d) Stavební stroje a zařízení na stavbě volit v souladu s akustickou studií.
e) Dodavatel stavby při nasazování stavebních strojů bude respektovat požadavky na emise 

strojů uváděné v aktualizované rozptylové studii.
57. Z hlediska omezení vlivů na kvalitu ovzduší při stavební činnosti na obyvatele žijící v okolí 

plánované stavby:
a) V případě dlouhotrvajícího sucha a vyšších rychlostech větru omezit stavební práce, 

případně zamezit šíření prachových částic do okolí clonami po obvodu staveniště.
b) V průběhu celé výstavby provádět důsledný oplach aut před výjezdem na komunikace, 

pravidelně čistit povrch příjezdových a odjezdových tras v blízkosti staveniště, v době 
déle trvajícího sucha zajistit pravidelné skrápění stavenišť.

c) Minimalizovat pojezd nákladních vozidel po nezpevněné ploše staveniště, případně 
nejvíce pojížděné úseky na staveništi zpevnit.

d) V době nepříznivých rozptylových podmínek zamezit souběhu stavebních mechanismů 
s vysokým výkonem.

Odpady
58. V období výstavby záměru minimalizovat vznik odpadů.
59. Na staveništi nepálit odpad.
60. Zpracovat podrobný plán nakládání s odpady. Upřesnit množství a druhy odpadů 

vznikajících při výstavbě, včetně navržení prostoru pro shromažďování odpadů. Preferovat 
recyklaci a třídění odpadů, avšak za předpokladu minimalizace přímých (hluk, prach) 
i nepřímých (obslužná doprava) negativních vlivů spojených s touto činností.

61. V případě úniku ropných látek neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou 
zeminou a vodou zacházet v souladu s příslušnou legislativou.

62. Zajistit vhodné sorpční prostředky k likvidaci eventuálních havarijních úniků ropných látek 
z dopravních prostředků.

63. Prázdné obaly od nátěrových a izolačních nátěrových hmot ukládat do vodotěsného 
kontejneru a po skončení směny odstranit ze staveniště.

64. Ke kolaudačnímu řízení předložit specifikaci druhů a množství odpadů z výstavby 
a doklady o způsobu jejich využití, resp. odstranění.

Povrchové a podzemní vody
65. Odvod vody ze staveniště musí být projednán a schválen příslušným správcem kanalizace.
66. V blízkosti vodních toků neprovozovat jakoukoli manipulaci s ropnými látkami, včetně
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jejich skladování, neopravovat zde žádné mechanismy (stavební stroje či vozidla) 
a neparkovat zde s nimi.

67. Veškeré srážkové vody vypouštěné do jednotné kanalizace z usazovacích nádrží na 
zařízeních stavenišť, jakož i ze stavebních jam, musí splňovat limity stanovené 
kanalizačním řádem.

Půda
68. V rámci stavby vést o výkopové zemině deník, jehož součástí budou doklady vystavené 

akreditovanou laboratoří; při nakládání s vytěženou zeminou postupovat podle zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

69. V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek kontaminovanou zeminu neprodleně 
odstranit a odvézt a uložit na lokalitě určené k těmto účelům.

Fauna, flóra, ekosystémy
70. Při stavební činnosti chránit stávající vegetační prvky. Stromy musí být před započetím 

stavby chráněny podle normy ČSN -  DIN 839061 „Technologie vegetačních úprav 
v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“.

71. V žádném případě neumísťovat deponie materiálů v úsecích dotýkajících se prvků ÚSES.
72. Realizovat navržené sadové úpravy stavby přesně dle projektu; pro výsadbu budou využity 

zejména domácí druhy dřevin; těleso komunikace ozelenit co nejrychleji, aby došlo v co 
nejkratší době k začlenění novostavby do krajiny.

73. Důsledně monitorovat výskyt invazních druhů rostlin a již v průběhu postupů stavby řešit 
sanaci případných ohnisek těchto druhů, po ukončení těžby zajistit následný dohled 
a likvidaci případných ohnisek těchto druhů do doby zapojení vegetace.

Podmínky pro fázi provozu

Organizace výstavby
74. Pro celou posuzovanou trasu zpracovat havarijní plán (havarijní plány úseků) za účelem 

okamžitého ochranného a nápravného zásahu; zpracovat havarijní plán pro opatření při 
dopravních nehodách, při nichž je nebezpečí úniku znečišťujících látek.

75. V rámci pravidelné údržby v místech přechodu povrchových toků tělesem silnice dbát na 
permanentní funkčnost všech technických bariér (např. svodidla, zábradlí, betonové 
ochranné zídky, odvodňovací příkopy svedené do kanalizace apod.), které by mohly 
zabránit kontaktu potenciálního kontaminantu s vodou v povrchovém toku.

76. V rámci pravidelné údržby dbát na funkčnost a dobrý technický stav nepropustných 
silničních příkopů, dešťové kanalizace, LAPOLů a DUN v místech, kde silnice prochází 
nebo se přibližuje ochranným pásmům vodních zdrojů.

77. Udržovat tzv. „tiché“ asfalty v takovém technickém stavu, aby plnily svoji funkci správně. 
Specifikace údržby bude upřesněna až na základě výběru konkrétního typu povrchu. 
V případě opotřebení tichého povrchu vyměnit tento povrch za nový.

78. Po zprovoznění komunikace, na základě výměny stávajícího povrchu za tzv. „tichý“ asfalt, 
provést kontrolní měření hluku v 1., 3. a 5. roce provozu, a to jak u chráněné nejbližší 
obytné zástavby, tak dle požadavků normy ČSN ISO 11819-1 „Akustika - Měření vlivu 
povrchů vozovek na dopravní hluk“.
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Obyvatelstvo
79. Realizovat opatření pro snížení prašnosti -  čištění komunikace a její pravidelné zkrápění 

v suchých dnech.
80. Tzv. „tiché“ asfalty udržovat tak, aby plnily svoji funkci správně. Specifikace údržby bude 

upřesněna až na základě výběru konkrétního typu povrchu.
Odpady
81. V případě úniku ropných látek do okolí neprodleně zahájit sanační práce 

a s kontaminovanou zeminou a vodou zacházet podle zákona o odpadech a souvisejících 
platných prováděcích předpisů.

82. Zajistit vhodné sorpční prostředky k likvidaci eventuálních havarijních úniků ropných látek 
z dopravních prostředků.

83. V období provozu záměru minimalizovat vznik odpadů.
Povrchové a podzemní vody
84. Zvýšený důraz klást především na způsob údržby komunikace v zimních obdobích, 

tj. účelné využívání posypových materiálů a následné zachycení rozpuštěných solí.
Fauna, flóra, ekosystémy
85. Zajistit minimálně tříletou péči o nově vysázené dřeviny (zálivka, dosadba).

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených správních orgánů ani příslušná povolení 
podle zvláštních předpisů.

Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že platnost může být 
na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona
č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha:
č. 1 -  Podrobné vypořádání doručených vyjádření k posudku zpracované zpracovatelem 
posudku

odboru
posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence 
(otisk kulatého razítka se státním znakem)

Obdrží:
oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky, zpracovatel 
dokumentace, zpracovatel posudku
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Ministerstvo životního prostředí

12. dubna 2016  
8 1 109/ENV/15

V Praze dne: 
Č.j.: 
Vyřizuje: 
Tel.:

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K OVĚŘENÍ SOULADU

obsahu stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí 
vydaného dle § 10 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
a o zm ěně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") dne 23. 5. 2014 pod č.j. 3310/ENV/14 
(dále také jen „stanovisko EIA“) s požadavky právních předpisů, které zapracovávají 

směrnici Evropského parlamentu a Rady 2 0 1 1/92/EU ze dne 13. prosince 2011 
o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí 
(dále jen „směrnice EIA“) podle článku II bodu 1. přechodných ustanovení zákona 

č. 39/2015 Sb., kterým se  mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o zm ěně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
(dále jen „zákon č. 39/2015 Sb.“)

Výroková část:
Název záměru:

Kapacita (rozsah) 
záměru:

Pražský okruh, stavba 510 ,Satalice -  Běchovice'

Předmětem záměru je zkapacitnění stávajícího provozovaného 
úseku Pražského okruhu, stavby 510 (Satalice -  Běchovice), 
který zahrnuje změnu uspořádání stavby 2 + 2  jízdní pruhy 
na 3 + 3 jízdní pruhy. Komunikace bude rozšířena na úkor 
středního dělícího pásu a okrajů komunikace 
o cca 0,75 -  1,75 m. Součástí záměru bude i výměna 
stávajícího povrchu vozovky za povrch s nižší akustickou emisí 
(tzv. „tichý" asfalt). Dále budou probíhat úpravy typu rozšíření 
začátku dálnice D11 na šestipruhovou komunikaci, rekonstrukce 
a revitalizace dešťových kanalizací a odvodňovacích systém ů  
stavby, demolice a rekonstrukce dešťových usazovacích nádrží 
(dále jen „DUN"), retenčních nádrží a kanalizace, výstavba 
nových křižovatkových větví v rámci stávající mimoúrovňové 
křižovatky (dále jen „MÚK") Olomoucká, výstavba opěrných zdí, 
protihlukových clon a opatření, realizace dopravně 
- inženýrských opatření na tomto úseku a realizace dopravního 
značení okruhu včetně ramp. Součástí záměru není výstavba 
nových MÚK.



Zařazení záměru dle 9.3 (Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních
přílohy č. 1 k zákonu silnic) kategorie I přílohy č. 1 k zákonu
(ve znění účinném ke
dni vydání stanoviska
EIA):

Umístění záměru: kraj: Hlavní m ěsto Praha
obec: Praha
k.ú.: Dolní Počernice, Horní Počernice, Běchovice, Černý 

Most

Obchodní firma Ředitelství silnic a dálnic ČR
oznamovatele:

IČ oznamovatele: 65 99 33 90

Sídlo (bydliště) Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
oznamovatele:

Příslušný úřad, 
který stanovisko EIA 
vydal:

Datum vydání 
stanoviska EIA:

Číslo jednací 
stanoviska EIA:

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů 
na životní prostředí a integrované prevence

23. 5. 2014

3310/ENV/14

Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 21 zákona na základě 
článku II bodu 1. přechodných ustanovení zákona č. 39/2015 Sb.

vydává

S O U H L A S N É Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

ke stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydanému dle 
zákona dne 23. 5. 2014 pod č.j. 3310/ENV/14.

D oporučená varianta:
Varianta navržená v dokumentaci je akceptovatelná ve všech posouzených  

dopravních stavech, tj. s e  3, 4, 5 a 6 MÚK. Výstavba nových MÚK nicméně není 
předmětem záměru.

Ministerstvo životního prostředí na základě článku II bodu 1. přechodných 
ustanovení zákona č. 39/2015 Sb.
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stan oví
r  ■ ■ ■ r  r  m r  m ■ r  r  v  r  rnásledující podm ínky pro navazující řízeni:

Podm ínky pro fázi přípravy

1. V rámci dalších stupňů projektové dokumentace, jako podklady pro dokumentaci pro
územní rozhodnutí, zpracovat následující specializované studie a podkladové
materiály:

a) Plán organizace výstavby (POV), který zajistí:

i. minimalizaci záboru půdy;
ii. minimalizaci vlivů staveništní dopravy a strojního nasazení na chráněnou 

obytnou výstavbu;
iii. zřizování zařízení staveniště mimo přírodně cenné plochy;
iv. vym ezení příjezdových a manipulačních tras tak, aby byl minimalizován 

průjezd obcemi.
b) Aktualizovanou akustickou studii -  v rámci studie navrhnout další realizační řešení 

protihlukových opatření, vedoucí k dodržení hygienických limitů hluku pro denní 
a noční dobu, bez přiznání korekce pro tzv. starou hlukovou zátěž ve všech  
nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb předmětné stavby Pražského 
okruhu (dále též „PO") 510. Studie posoudí akustickou situaci rovněž ve fázi 
výstavby, a to v širším okolí této stavby. Pozornost věnovat rovněž problematice 
vibrací.

c) Aktualizovanou rozptylovou studii.

d) Projekt odvodnění komunikace.

e) Dendrologický průzkum -  v rámci průzkumu zpracovat návrh sadových úprav 
s vyznačením dřevin, jež budou záměrem dotčeny, případně odstraněny, a návrh 
celkového zapojení komunikace do území.

f) Projekt vegetačních úprav -  zpracovaný v souladu s Technickými podmínkami 
Ministerstva dopravy č. 99 (Vysazování a ošetřování silniční vegetace). Projekt 
bude obsahovat především návrh na realizaci vegetačních úprav na vybraných 
místech komunikace k odclonění vizuálního kontaktu mezi obytnou zástavbou 
a silnicí. Dále zaměřit pozornost na vegetační úpravy v prostorech všech  
protihlukových opatření. Navrhnout izolační a doprovodnou zeleň jako ochranu před 
hlukem.

g) Plán monitoringu vlivu stavby na životní prostředí, jehož obsahem bude sledování 
dopadů stavby na faunu a flóru.

h) Studii vlivu na krajinný ráz -  s důrazem zejm éna na místa kontaktu stavby 
s Přírodním parkem Klánovice-Čihadla. Předmětem řešení musí být především  
provedení protihlukových stěn včetně jejich vegetačních úprav z vnější strany 
komunikace.

i) Studii vlivu na prvky územního systém u ekologické stability (dále jen „ÚSES")
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a zvláště chráněná území -  s důrazem na kontaktní místa prvků ÚSES se  stavbou. 
Rovněž řešit podle Technických podmínek Ministerstva dopravy TP 180 (Migrační 
objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy) místa 
křížení komunikací s prvky ÚSES s cílem zajistit, aby navržená řešení umožňovala 
dostatečnou migraci živočichů v kategorii středních a malých savců, plazů 
a obojživelníků.

Obyvatelstvo

2. Před zahájením vlastních stavebních úprav provést měření hluku. Měření hluku 
provést i v rámci předběžného provozu. Rozsah měření určí příslušná hygienická 
stanice, podmínky měření jsou zpravidla dány ve stavebním povolení.

3. Postup a organizaci výstavby připravit tak, aby byl maximálně om ezen počet výjezdů 
ze  stavby a pohyb vozidel a stavební techniky jinam než na PO a navazující 
nadřazenou komunikační síť.

Povrchové a podzemní vody

4. V další přípravě záměru se  řídit následujícím:

a) Provést hydrogeologický průzkum. Na jeho základě konkretizovat opatření 
na ochranu proudění odpadních vod jak pro etapu výstavby, tak i pro etapu 
provozu.

b) Provést monitorovací kampaň kvality vody ve Chvalce a Svépravickém potoce 
k upřesnění vlivu stavby PO 510 na kvalitu vody v tocích.

c) V rámci vodohospodářského řešení upřesnit výpočet chloridů ve výsledných 
recipientech, a to na základě upřesněného odvodnění. Výpočet musí být porovnán 
s limitní hodnotou podle platné legislativy.

d) Navrhnout opatření proti splachu různých materiálů do dešťové kanalizace 
a následně do bezejm enné vodoteče a rybníka při přívalových srážkách během  
realizace stavby. Např. dostatečné usazovací jímky na okraji staveniště s  funkcí 
DUN pro veškeré dešťové vody z celého příslušného dílčího povodí.

e) Zaústění srážkových vod do místní vodoteče projednat s jejím vlastníkem. Celou 
vodoteč je třeba prověřit z hlediska kapacity a příp. upravit dle navrženého množství 
vypouštěných dešťových vod. Použít přírodě blízký, revitalizační způsob úpravy 
(bez opevnění).

5. V rámci stavebního povolení řešit otázku potřeby technologické vody pro stavební 
dvůr.

6. K zam ezení znečištění okolních recipientů dešťovými vodami odváděnými ze  stavby 
PO 510 do zájmového území umístit odlučovač ropných látek.

7. Odvodnění komunikace řešit s retencí srážkových vod tak, aby max. vypouštěné 
množství bylo do výše 10 l/s z každého hektaru odvodňované plochy.

8. Navrhnout zesílená svodidla na všech úsecích trasy, kde silnice bude přecházet 
vodoteče.
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9. Odvodňovací příkopy i kanalizaci navrhnout s  dostatečným průtočným profilem 
i pro přívalové srážkové vody, které zabezpečí odtok vod z vozovek.

10. Odvodnění komunikace navrhovat tak, aby v co největší (technicky možné) míře byla 
zachována spádovost vodních toků, tzn., aby zachycené vody byly svedeny do povodí 
a vodních toků, do kterých přirozeně směřují.

Půda

11. V další fázi přípravy záměru se  řídit následujícím:

a) Ve fázi dokumentace pro území rozhodnutí (DÚR) zpracovat detailní řešení 
pozemkových poměrů.

b) Zažádat o souhlas s odnětím ze  zem ědělského půdního fondu i pro pozemky, na 
kterých se  v současn é době posuzovaná stavba nachází.

c) Požádat o trvalé odnětí části lesního pozemku parcely č. 1471/1 k.ú. Dolní 
Počernice z pozemků určených k plnění funkce lesa (dále jen „PUPFL").

d) Na základě podrobných údajů o umístění ploch pro zařízení staveniště stavby 
PO 510, deponií zeminy, apod., vypracovat podrobný záborový elaborát.

e) Zpracovat podrobný inženýrsko-geologický a geotechnický průzkum.

f) Předložit kompenzační opatření za trvalý zábor PUPFL; v rámci kompenzačních 
opatření preferovat především využití prostorů navrhovaných skladebných prvků 
ÚSES, především v ekologicky oslabených krajinných prostorech; konzultovat tato 
potenciální využití především s orgány ochrany přírody.

g) Vypracovat návrh technických opatření (úprav geofyzikálních vlastností zemin) 
vedoucích k využití maximálně možnému množství výkopových zemin pro nové 
těleso komunikace. Vyřešit problematiku materiálových zdrojů a lokalit pro uložení 
přebytků výkopu nevhodného materiálu.

12. Na svahy násypů a zářezů použít ornici ze  skrývky; zatravnění a výsadbu zeleně  
provést v co nejkratším termínu, aby se  snížila pravděpodobnost eroze svahů násypů 
a zářezů; o vysázené dřeviny pečovat (zálivka, dosadba), a to minimálně po dobu 
3 let.

Fauna, flóra, ekosystémy

13. Vzhledem ke křížení posuzované stavby a interakčního prvku vázaného na potok 
Chvalka provést revitalizační úpravy toku a s tím související výsadby zeleně.

14. V rámci zkapacitnění posuzované stavby nesm í docházet k dalšímu zpevňování 
koryta Svépravického potoka.

15. V rámci dalších stupňů projektové dokumentace prověřit možnosti zlepšení návaznosti 
lokálního biokoridoru L3/257 na nadregionální biokoridor N1/1.

16. V rámci vegetačních úprav v zářezu silničního tělesa v lokalitě Vinice naplánovat 
a provést úpravu zanedbané skupiny dubů letních (včetně jejich podrostu), která tvoří 
významný izolační prvek vůči silničnímu provozu na úseku stavby 510.
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17. Maximálním možným způsobem  posílit v rámci vegetačních úprav izolační zeleň podél 
celého tělesa komunikace a v úseku mezi Xaverovským hájem a přemostěním  
Počernického rybníka.

18. Na ochranu přestávajících ptáků v krajině zásadně preferovat neprůhledné 
protihlukové clony. Pokud by ze  závažných důvodů byly zvoleny stěny transparentní, 
je třeba je vybavit vhodnými optickými výstražnými doplňky podle Technických 
podmínek Ministerstva dopravy č. 104 „Protihlukové clony podél pozemních 
komunikací".

19. V rámci vegetačních úprav navrhnout vhodné ozelenění protihlukových stěn.

20. Při sadových úpravách tělesa  komunikace a přilehlých ploch dodržovat doporučenou 
druhovou skladbu, která se  přibližuje přirozené vegetaci a zároveň je odolná solance  
(příp. jiným přípravkům pro zimní údržbu komunikace).

Podm ínky pro fázi realizace

Organizace výstavby

21. Konkrétní řešení zařízení staveniště řešit s  dodavatelem stavby na základě zásad  
organizace výstavby a po konzultaci s příslušnými městskými částmi.

22. Prvky ÚSES, s  nimiž je záměr v přímé kolizi, chránit před poškozením a v jejich ploše 
ani těsné blízkosti nezřizovat zařízení ke stavbě.

23. Zajistit ochranu zvláště chráněných území (přírodní památka Xaverovský háj, přírodní 
památka Počernický rybník a přírodní památka Chvalský lom) včetně jejich 
ochranných pásem.

24. Před zahájením stavby provést místní šetření o stavu vybraných používaných 
komunikací; dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti 
všech jím využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu 
výstavby a za uvedení komunikací do původního stavu; tato skutečnost bude 
potvrzena místním šetřením po ukončení stavby.

25. V prostoru stavby neskladovat pohonné hmoty a maziva. Nutnou manipulaci s nimi 
na stavbě omezit na minimum.

26. Na staveništi neprovádět žádné opravy stavebních strojů nebo dopravní techniky a ani 
neprovádět údržbu mechanismů (výměny m azacích náplní apod.) s  výjimkou běžné 
denní údržby.

27. Terénní práce provádět tak, aby nedošlo k vytvoření drah soustředěného odtoku 
dešťových vod.

28. Nátěrové a izolační nátěrové hmoty skladovat mimo obvod stavby, přičemž dodavatel 
stavby zajistí zastřešené, zabezp ečené skladovací místo a na stavbu bude dodávána 
pouze potřebná zásoba těchto hmot.

Doprava

29. Zajistit dopravní značení v prostoru výjezdů ze  staveniště pro zajištění bezpečnosti
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provozu na stávajících komunikacích.

Obyvatelstvo

30. Z hlediska om ezení narušení faktoru pohody obyvatel při výběrovém řízení 
na dodavatele stavby se  řídit následujícím:

a) Stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i specifikování garancí 
na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na celkovou délku 
stavby.

b) Zohlednit požadavky na používání moderních a progresivních postupů výstavby 
(s využitím m éně hlučných a životnímu prostředí šetrných technologií).

31. Obyvatele z nejblíže situovaných domů seznám it s  délkou a charakterem jednotlivých 
etap výstavby. Stanovit kontaktní osobu, na kterou by se  postižení občané mohli 
obrátit s  případnými žádostmi a stížnostmi.

32. V dalších stupních projektové dokumentace na základě znalostí o detailním postupu 
výstavby upřesnit akustické výpočty a doplnit i ovlivnění dopravy na veřejných 
komunikacích, po kterých bude vedena mimostaveništní doprava.

33. Na základě návrhu plánu organizace výstavby, zejména po stanovení dopravních, 
případně objízdných tras a po upřesnění bilance přepravovaných hmot, zpracovat 
hlukovou a rozptylovou studii pro období výstavby a případně navrhnout patřičná 
opatření na eliminaci nepříznivých vlivů stavebních prací.

34. Na stavbě dodržovat tato organizační a technická opatření:

a) Stavební činnost provádět pouze v době od 7 do 21 hodin.

b) Hlučné práce provádět maximálně v době od 8 do 18 hodin.

c) Stavební stroje a zařízení na stavbě volit v souladu s akustickou studií.

d) Dodavatel stavby při nasazování stavebních strojů bude respektovat požadavky 
na em ise strojů uváděné v aktualizované rozptylové studii.

35. Z hlediska om ezení vlivů na kvalitu ovzduší při stavební činnosti na obyvatele žijící 
v okolí plánované stavby se  řídit následujícím:

a) Zamezit šíření prachových částic do okolí clonami po obvodu staveniště.

b) Nejvíce pojížděné úseky na staveništi zpevnit.

Odpady

36. Prázdné obaly od nátěrových a izolačních nátěrových hmot ukládat do vodotěsného  
kontejneru a po skončení sm ěny odstranit ze  staveniště.

Půda

37. V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek kontaminovanou zeminu 
neprodleně odstranit a odvézt a uložit na lokalitě určené k těmto účelům.
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Fauna, flóra, ekosystémy

38. Při stavební činnosti chránit stávající vegetační prvky. Stromy musí být před 
započetím stavby chráněny podle normy ČSN -  DIN 839061 „Technologie 
vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích".

39. V žádném případě neumísťovat deponie materiálů v úsecích dotýkajících se  prvků 
ÚSES.

40. Realizovat navržené sadové úpravy stavby přesně dle projektu; pro výsadbu budou 
využity zejm éna domácí druhy dřevin; těleso  komunikace ozelenit co nejrychleji, aby 
došlo v co nejkratší době k začlenění novostavby do krajiny.

41. Důsledně monitorovat výskyt invazních druhů rostlin a již v průběhu postupů stavby 
řešit sanaci případných ohnisek těchto druhů, po ukončení těžby zajistit následný 
dohled a likvidaci případných ohnisek těchto druhů do doby zapojení vegetace.

Podmínky pro fázi provozu 

Organizace výstavby

42. Po zprovoznění komunikace, na základě výměny stávajícího povrchu za tzv. „tichý" 
asfalt, provést kontrolní měření hluku v 1., 3. a 5. roce provozu, a to jak u chráněné 
nejbližší obytné zástavby, tak dle požadavků normy ČSN ISO 11819-1 „A ku s tika  
- M ě řen í v livu  p o v rch ů  vo zo vek  na d o p ra vn í h lu k “.

Odůvodnění:
Odůvodnění vydání souhlasného závazného stanoviska:

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence (dále jen „MŽP, OPVIP"), jako příslušný úřad podle 
ust. § 21 zákona, obdrželo dne 18. 11. 2015 žádost o vydání závazného stanoviska podle 
článku II bodu 1. přechodných ustanovení zákona č. 39/2015 Sb. ke stanovisku 
k posouzení vlivů provedení záměru „Pražský okruh, stavba 510, Satalice -  Běchovice" 
na životní prostředí č.j. 3310/ENV/14 ze dne 23. 5. 2014.

MŽP, OPVIP, v souladu s článkem II bodem 1. přechodných ustanovení zákona 
č. 39/2015 Sb. na základě obdržené žádosti ověřovalo, zda je obsah stanoviska EIA 
v souladu s požadavky právních předpisů, které zapracovávají směrnici EIA. Požadavky 
na obsah stanoviska EIA jsou stanoveny výhradně v zákoně, konkrétně v příloze č. 6 
k zákonu. MŽP, OPVIP, se  tedy při ověřování zabývalo výhradně otázkou, zda obsah  
stanoviska EIA věcně odpovídá požadavkům přílohy č. 6 k zákonu, případně, zda jsou 
příslušné informace obsaženy alespoň v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí 

05/2010), příp. v doplnění a aktualizaci této dokumentace 
03/2013), nebo v posudku o vlivech záměru na životní prostředí (

2013).

Požadavky bodu I. (Povinné údaje) přílohy č. 6 k zákonu

1. Název záměru -  uvedeno  v částí I. ( Id e n tifika čn í úda je ) na 1. s traně  s tanov iska  EIA.
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2. Kapacita (rozsah) záměru -  uvedeno  v čá s ti I. ( Id e n tifika čn í úda je ) na 1. s traně  
s tanov iska  E l A.

3. Zařazení záměru dle přílohy č. 1 k zákonu -  uvedeno  v čá s ti B.1.1 na 10. s traně

dokum e n ta ce  v livů  zá m ě ru  na ž iv o tn í p ro s tře d í 05 /2010),

příp . v  čás ti B .l. 1 na  12. s traně  d o p ln ě n í a a k tua lizace  té to  dokum en tace
03/2013).

4. Umístění záměru -  uvedeno  v čá s ti I. (Id e n tifikačn í úda je ) na 1. s traně  s tanov iska  
E l A.

5. Obchodní firma oznam ovatele -  uvedeno  v  čá s ti I. (Id e n tifikačn í úda je ) na 2. s traně  
s tanov iska  E l A.

6. IČ oznam ovatele -  uvedeno  v čá s ti I. (Id e n tifikačn í úda je ) na 2. s traně  s tanov iska  
E l A.

7. Sídlo (bydliště) oznam ovatele -  uvedeno  v čá s ti I. (Id e n tifikačn í úda je ) na 2. s traně  
s tanov iska  E l A.

8. Podmínky pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru, provozu záměru, 
popřípadě podmínky pro fázi ukončení provozu záměru za účelem prevence, 
vyloučení, snížení, popřípadě kom penzace nepříznivých vlivů záměru na životní 
prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní 
prostředí -  uvedeno  v čá s ti III. (H od n o ce n í zám ěru ) na 9 . - 1 7 .  s traně  s tanov iska  
E l A (čás t za vý ro ko vou  č á s tí s tanov iska  E l A).

Požadavky bodu II. (Odůvodnění) přílohy č. 6 k zákonu

1. Odůvodnění vydání souhlasného / nesouhlasného stanoviska včetně odůvodnění 
stanovení uvedených podmínek -  uvedeno  v čá s ti II. (P růběh  p o suzován í)  
na 3. s traně  s tanov iska  E IA  (Z ávě ry  zp ra cova te le  po sud ku ) a dá le  v čás ti 
III. (H o d n o ce n í zám ěru ) na  4. -  7. s traně  s tanov iska  E IA  (S ouhrnná  cha rak te ris tika  
p ře dp o k lád a n ých  vlivů, h o d n o ce n í te ch n ické h o  ře š e n í zám ěru , návrh  opatřen í).

2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí 
z hlediska jejich velikosti a významnosti -  uvedeno  v čá s ti III. (H o d n o ce n í zám ěru ) 
na 4. -  7. s traně  s tanov iska  EIA.

3. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, 
pokud jde o znečišťování životního prostředí -  uvedeno  v  čá s ti III. (H od n o ce n í 
zám ěru ) na 7. s traně  s tanov iska  EIA.

4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí 
-  uvedeno  v čá s ti III. (H o d n o ce n í zám ěru ) na 7. s traně  s tanov iska  EIA.

5. Celkové hodnocení procesu posuzování vlivů na životní prostředí -  uvedeno  v čá s ti 
II. (P růběh posuzo vá n í) na 2. -  3. s traně  s tanov iska  EIA.

6. Seznam  subjektů, jejichž vyjádření jsou v závazném  stanovisku zčásti nebo zcela  
zahrnuta -  uvedeno  v čá s ti II. (P růběh  p o suzo vá n í) na 3. a 4. s traně  s tanov iska  
EIA.
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7. Vypořádání vyjádření k dokumentaci -  uvedeno  v čá s ti III. (H od n o ce n í zám ěru )

na 8. s traně  s tanov iska  ESA a v čá s ti V. p o su d ku  o v livech  zám ěru  na ž ivo tn í 
p ro s tře d í 2013) na  45. -  64. straně.

8. Vypořádání vyjádření k posudku -  uvedeno  v čás ti lil. (H o d n o ce n í zám ěru ) 

na 8. -  9. s traně  s tanov iska  E l A a v je h o  p řílo ze  č. 1 na 1. - 22. straně.

Další požadavky přílohy č. 6 k zákonu

-  tj. označení příslušného úřadu, číslo jednací, datum vydání závazného stanoviska, otisk 
razítka příslušného úřadu, jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného 
úřadu -  uvedeno  na p rv n í a p o s le d n í (17 .) s traně  s tanov iska  E l A.

Dle výše uvedeného je zřejmé, že  obsah stanoviska č.j. 3310/ENV/14 ze  dne 
23. 5. 2014 po formální stránce odpovídá požadavkům přílohy č. 6 k zákonu, a to ve všech  
bodech kromě bodu I.3 (Zařazení záměru dle přílohy č. 1 k zákonu), přičemž tento bod 
je uveden v části B.1.1 na 10. straně dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 

05/2010). ořío. v části B.1.1 na 72. straně doplnění a aktualizace této 
dokumentace 03/2013). Zařazení záměru dle přílohy č. 1 k zákonu
je formální náležitostí závazného stanoviska, která nemá na výrokovou část závazného  
stanoviska ani odůvodnění žádný vliv, z věcného hlediska tedy tato skutečnost není 
podstatná. Zařazení záměru dle přílohy č. 1 k zákonu je shodné se  zařazením dle zákona 
(ve znění účinném ke dni vydání stanoviska EIA).

Po ověření věcné stránky obsahu předmětného stanoviska EIA lze konstatovat, 
že  jednotlivé kapitoly obsahují informace v dostatečné kvalitě a podrobnosti tak, 
jak požaduje zákon, tzn., že  stanovisko EIA obsahuje mimo jiné jednoznačnou  
charakteristiku záměru, celkový závěr z provedeného posouzení vlivů záměru na životní 
prostředí, zhodnocení technického řešení záměru, návrh opatření k prevenci, vyloučení, 
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně  
všech povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí apod. Závěr 
z posouzení vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví je pak 
podrobně uveden v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí 
05/2010), příp. v doplnění a aktualizaci této dokumentace 03/2013),
nebo v posudku o vlivech záměru na životní prostředí 
2013).

Součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 05/2010)
bylo stanovisko Magistrátu hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí č.j. S-MHMP- 
488682/2008/1/OOP/VI ze dne 18. 8. 2008, součástí doplnění a aktualizace této 
dokumentace 03/2013) pak stanovisko Magistrátu hl. m. Prahy, odboru
životního prostředí č.j. S-MHMP-1201743/2012/1/OZP/VI ze dne 27. 9. 2012, kterými byl 
vyloučen významný vliv záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 
V současn é době se  na území nenachází žádná nová lokalita soustavy Natura 2000  
a nejbližší lokality, k nimž se  výše uvedené stanovisko vztahovalo (EVL Blatov 
a Xaverovský háj, cca 650 m od záměru) se  do současn é doby nezměnily (nedošlo ke 
změnám hranic ani předmětu ochrany).
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MŽP, OPVIP, konstatuje, že  do procesu posuzování vlivů záměru na životní 
prostředí předcházejícímu vydání předmětného stanoviska měla veřejnost možnost 
se  zapojit.

Stanovisko EIA k předmětnému záměru bylo vydáno dne 23. 5. 2014. Platnost 
stanoviska EIA je 5 let od jeho vydání. Stanovisko EIA je tedy ke dni vydání tohoto 
závazného stanoviska platné.

S ohledem na výše uvedené dospěl příslušný úřad k závěru, že  stanovisko EIA 
č.j. 3310/ENV/14 ze  dne 23. 5. 2014 je v souladu s požadavky zákona, a tedy 
i s  požadavky právních předpisů, které zapracovávají směrnici EIA.

Odůvodnění stanovení uvedených podmínek:

Podmínky uvedené v tomto závazném  stanovisku jsou stanoveny na podkladě 
procesu posuzování vlivů záměru „Pražský okruh, stavba 510 ,Satalice -  Běchovice"1 
na životní prostředí, tzn. byly převzaty ze  stanoviska EIA č.j. 3310/ENV/14 ze dne 
23. 5. 2014.

Na základě výše uvedených podkladů MŽP, OPVIP, ověřilo, že  obsah stanoviska 
EIA je v souladu s požadavky právních předpisů, které zapracovávají směrnici EIA, 
a současn ě stanovilo, které z podmínek uvedených ve stanovisku EIA jsou správní úřady 
příslušné k vedení navazujících řízení povinny zahrnout do svých rozhodnutí. Z původně 
stanovených podmínek ve stanovisku byly vypuštěny podmínky, které vycházely 
z legislativních předpisů (podmínka č. 1 e) a h), 8, 9 e) a g), 16, 17 f), 26, 33, 35, 36, 38, 
39, 40, 41, 42, 57 b), 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 74, 77, 79, 81, 82, 83) 
a podmínky, které z jejichž dikce vyplývá jejich nezávaznost nebo dobrovolnost, popř. jsou 
formulovány obecně, nekonkrétně a jejich plnění nelze ověřit (podmínka č. 3, 5, 6, 7, 25, 
27, 49, 50, 51, 52, 56 c), 57 d), 75, 76, 84 a část podmínky č. 57 a) a c), podmínky č. 47, 
80 a 85 byly vypuštěny, protože se  ve stanovisku EIA opakovaly. Dále došlo ke zm ěně  
podmínek č. 1 a), b) a 32, kde došlo k vypuštění částí, které vycházely z legislativních 
předpisů a k formální zm ěně podmínky č. 2 z důvodu konkretizace podmínky tak, aby se  
mohla stát závaznou. Ostatní podmínky zůstávají nezměněny, pouze byly přečíslovány, 
a stávají s e  závaznými pro správní úřady příslušné k vedení navazujících řízení.

V této souvislosti upozorňujeme, že  podmínky tohoto závazného stanoviska musí 
být převzaty do rozhodnutí v navazujících řízeních. Přesto (vzhledem k charakteru tohoto 
závazného stanoviska) zůstává na správní úvaze správního úřadu, který navazující řízení 
vede, aby posoudil, zda se  ta která podmínka vztahuje k danému navazujícímu řízení, 
nebo zda se  ta která podmínka vztahuje k části, úseku nebo etapě záměru, ke které je 
navazující řízení vedeno. Podmínky tohoto závazného stanoviska, které se  k navazujícímu 
řízení nebo k projednávané části, úseku nebo etapě záměru nevztahují, musí správní 
úřad, který vede navazující řízení, uvést v odůvodnění rozhodnutí s uvedením důvodů, 
proč tyto podmínky do rozhodnutí nepřevzal. Obdobně musí správní úřad, který vede  
navazující řízení, naložit i s  podmínkami závazného stanoviska k ověření souladu, u nichž 
je prokazatelné, že  již byly splněny.
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Toto závazné stanovisko je vydáno dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, jako podklad pro vydání rozhodnutí v navazujícím řízení 
podle § 3 písm. g) zákona.

Poučení:
Proti tomuto závazném u stanovisku není podání sam ostatného odvolání přípustné. 

V souladu s ustanovením § 149 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je toto 
závazné stanovisko přezkoumatelné na základě odvolání podaného proti rozhodnutí 
vydanému v navazujícím řízení, které bylo podmíněno tímto závazným stanoviskem.

odboru
posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence

(o tisk  ú ředn ího  raz ítka )

Obdrží (s p řílo ho u  -  obdržené  p o d k la d y  zpě t):

- Ředitelství silnic a dálnic ČR; Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

Obdrží (bez  p říloh  -  odes láno  p o d  č.i. 2869/ENV/16Y.

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

- Magistrát hlavního m ěsta Prahy, odbor životního prostředí 
Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

- Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a územního plánu 
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, PO BOX 9, 110 15 Praha 1

Na vědom í:

- MŽP, OVSS I -  Praha, zde
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