Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
●

●

●

RNDr. Alexander Skácel, CSc.

SMLOUVA O DÍLO

č. 1/SD/OVSS IX/16

Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 160294
TATO SMLOUVA O DÍLO (dále jen „Smlouva“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“),
MEZI
Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí
sídlo:
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupenou:
Ing. Tomislavem Střelcem, CSc., ředitelem odboru výkonu státní správy IX
IČO:
00164801
bankovní spojení:
xxxxxxxxxx
číslo účtu:
xxxxxxxxxx
zástupce pro věcná jednání:
Ing. Marta Lapčíková, Ph.D.
DÁLE JEN „Objednatel“
NA STRANĚ JEDNÉ,
A
RNDr. Alexandrem Skácelem, CSc.
sídlo:
Průkopnická 2100/24, 700 30 Ostrava
IČO:
13594516
DIČ:
CZ5511021340 (Je plátcem DPH.)
bankovní spojení:
xxxxxxxxxx
číslo účtu:
xxxxxxxxxx
zapsaným v živnostenském rejstříku, úřad příslušný podle živnostenského zákona: Magistrát města Ostravy
DÁLE JEN „Zhotovitel“
NA STRANĚ DRUHÉ,
OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.

1.

ZPRACOVATEL DÍLA

1.1

Zpracovatel díla je osoba oprávněná podle § 19 odst. 1 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“), která je držitelem osvědčení odborné
způsobilosti č.j.: 3869/625/OPV/93 ze dne 29. 03. 1994, jehož platnost byla naposledy prodloužena
dne 22. 12. 2015 rozhodnutím Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) o prodloužení
autorizace č.j.: 85722/ENV/15 dle § 19 Zákona, které nabylo právní moci dne 02. 02. 2016.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1

Předmětem Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést dílo spočívající ve zpracování návrhu
závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru „D48 Frýdek-Místek, obchvat“
na životní prostředí podle § 23a Zákona dle požadavků Objednatele a za podmínek stanovených dále
v této Smlouvě (dále jen „Dílo“), a to řádně, bez vad a nedodělků. Podrobná specifikace Díla
je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy.

2.2

Předmětem této Smlouvy je dále povinnost Objednatele zaplatit Zhotoviteli za řádně a včas
provedené Dílo cenu v místě a čase obvyklou, a to podle stupně odbornosti potřebného
ke zpracování Díla a podle množství účelně vynaložené práce.
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3.

DOBA PLNĚNÍ

3.1

Zhotovitel je povinen realizovat Dílo nejpozději do 6 týdnů od předání kompletních podkladů
ze strany Objednatele.

4.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1

Celková cena za realizaci Díla dle čl. 2 této Smlouvy činí 80 000,- Kč bez daně z přidané hodnoty
(dále jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 21 %, tedy
16 800,- Kč. Celková cena včetně DPH tedy činí 96 800,- Kč (dále jen „Cena“). Přiložený
předpokládaný rozpočet je nedílnou součástí této Smlouvy (viz Příloha č. 1 této Smlouvy) a obsahuje
předpokládaný počet odpracovaných hodin, výši hodinové sazby vzhledem k náročnosti a stupni
odborných znalostí ve vazbě na jednotlivé úkony a předpokládané výdaje (úhradu nákladů).

4.2

Celková Cena je stanovena pro celý rozsah předmětu plnění této Smlouvy jako nepřekročitelná
a výše hodinové sazby je konečná a pevná. V Ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele
na realizaci Díla, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, cestovné, výkony a další činnosti
nutné pro řádné splnění předmětu této Smlouvy.

4.3

Cenu je možné změnit či překročit pouze v případě změny příslušných právních předpisů
upravujících výši DPH. V takovém případě bude účtována DPH ve výši platné k datu uskutečnění
zdanitelného plnění.

4.4

Cena bude Zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem v české měně na základě jediné celkové
faktury po řádném splnění předmětu plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu
do 7 dnů po převzetí a akceptaci Díla Objednatelem v souladu s čl. 5 této Smlouvy. Podmínkou
pro vystavení faktury je řádné předání Díla a zároveň jeho vyúčtování; přílohou faktury proto musí
být soupis skutečně provedených služeb, prací apod., resp. předávací protokol dle čl. 5 této Smlouvy.

4.5

Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, (jedná se především o označení faktury a její číslo, identifikační údaje
Smluvních stran, předmět Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku včetně DPH) a bude mít
náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura bude označena číslem Smlouvy
z Centrální evidence smluv Objednatele: 160294 (viz také záhlaví této Smlouvy).

4.6

Přílohou faktury bude výkaz odpracovaných hodin, výše hodinové sazby vzhledem k náročnosti
a stupni odborných znalostí ve vazbě na jednotlivé úkony a rozpis skutečných nákladů, které byly
vynaloženy v souvislosti se zpracováním Díla. Objednatel uhradí Zhotoviteli pouze skutečně
odpracované hodiny dle příslušné hodinové sazby na základě akceptace Díla dle čl. 5 tétot Smlouvy.

4.7

Faktura bude zaslána na adresu Objednatele ve tvaru:
Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10.

4.8

Objednatel je oprávněn vrátit fakturu do konce doby splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné
náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém
případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené
nebo doplněné faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení.

4.9

Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit Cenu
je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby
budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na faktuře budou v této měně.
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5.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

5.1

Dílo bude splněno jeho celkovým předáním a převzetím, a to bez vad a nedodělků v místě sídla
Objednatele, o čemž Smluvní strany pořídí předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat
alespoň: označení předmětu plnění (Dílo), označení a identifikační údaje Objednatele a Zhotovitele,
evidenční číslo Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv a datum jejího uzavření, prohlášení
Objednatele, že Dílo přejímá, popř. nepřejímá, soupis provedených činností, popř. vad, datum
a místo sepsání, jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele.

5.2

Dílo bude zasláno zástupci Objednatele v elektronické podobě v jednom vyhotovení a následně
po odsouhlasení jeho bezvadného stavu Objednatelem bude v písemné podobě v jednom vyhotovení
předáno zástupci Objednatele. Místem předání je sídlo Objednatele uvedené výše v této Smlouvě,
není-li dohodnuto jinak.

5.3

Povinností Zhotovitele je dodat Dílo bezvadné, tzn. prosté všech vad a nedodělků. Povinnost
Zhotovitele je splněna předáním bezvadného Díla, příp. až odstraněním vad a nedodělků.

6.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1

Způsob plnění Smlouvy. Zhotovitel je povinen provést a předat Objednateli Dílo svým jménem,
na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a nebezpečí v ujednaných termínech. Zhotovitel je povinen
zpracovat Dílo v souladu s platnými právními předpisy. Objednatel je výlučným vlastníkem Díla
a je oprávněn Dílo bez omezení využít pro svoji potřebu a pro potřebu svých resortních organizací.

6.2

Odpovědnost za škodu. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé Objednateli nebo třetím osobám
v souvislosti s plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této Smlouvy,
a to do výše ujednané Ceny dle čl. 4 odst. 4.1. Smlouvy. Takové škody budou řešeny dle platných
právních předpisů.

6.3

Překážky na straně Zhotovitele. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv
skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost Zhotovitele plnit jeho povinnosti
vyplývající z této Smlouvy. Takovým oznámením však Zhotovitel není zbaven povinnosti nadále
plnit povinnosti vyplývající mu z této Smlouvy.

6.4

Použití Díla Zhotovitelem. Zhotovitel se ve smyslu ustanovení § 2633 Občanského zákoníku
zavazuje, že neužije žádný z výsledků jeho činnosti vzniklý při plnění této Smlouvy ani jakákoliv
data shromážděná v souvislosti s plněním této Smlouvy k jiným účelům, než ke splnění povinností
vyplývajících z této Smlouvy, a žádný z těchto výsledků neposkytne k užití žádné třetí osobě
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel se navíc zavazuje po předání Díla
veškerá data poskytnutá mu Objednatelem v souvislosti s touto Smlouvou Objednateli vrátit, příp.
na pokyn Objednatele zničit.

6.5

Pokyny Objednatele. Zhotovitel má povinnost a zavazuje se řídit se při plnění této Smlouvy pokyny
Objednatele. Povinnost Zhotovitele dle ustanovení § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku upozornit
Objednatele na nevhodnost pokynů není tímto ustanovením dotčena. Objednatel na odůvodněné
vyžádání poskytne Zhotoviteli podklady nutné pro řádnou realizaci Díla, a to jak v elektronické
podobě, tak v tištěné podobě, pokud bude mít tyto k dispozici.

6.6

Ochrana práv třetích osob. Zhotovitel se při plnění Smlouvy zavazuje respektovat veškeré obecně
závazné právní předpisy, zejména se zavazuje, že se svým jednáním nedopustí nekalé soutěže
a že při plnění této Smlouvy nebude zasahovat do práv třetích osob, ani výsledek činnosti
Zhotovitele nebude zasahovat nebo jakýmkoliv způsobem porušovat práva třetích osob.

6.7

Součinnost. Smluvní strany jsou povinny při plnění této Smlouvy vzájemně spolupracovat,
poskytnout si vzájemně veškerou součinnost nezbytně nutnou pro plnění této Smlouvy a vzájemně
se informovat o skutečnostech, které jsou nebo mohou být významné pro plnění této Smlouvy.
Zhotovitel se též zavazuje k poskytnutí veškeré případné součinnosti při plnění povinností
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vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o registru smluv“). Zhotovitel je dále povinen umožnit kontrolu v místě plnění
i kontrolu všech dokladů souvisejících s realizací Díla, a to zejména v souladu se zákonem
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
ve znění pozdějších předpisů. Tyto povinnosti trvají i po ukončení této Smlouvy.
6.8

Mlčenlivost. Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním
Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny zaměstnance a spolupracovníky
Zhotovitele i po skončení trvání této Smlouvy.

6.9

Kontrola plnění. Zhotovitel je povinen Objednateli umožnit provést kontrolu plnění dle této
Smlouvy kdykoli po předchozí výzvě Objednatele, a to po celou dobu trvání této Smlouvy.

6.10

Započtení, postoupení. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele
provádět jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv pohledávkám
Objednatele vůči Zhotoviteli, ani postupovat jakákoliv svoje práva a pohledávky vůči Objednateli
na třetí osoby.

7.

PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

7.1

Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou předmětu plnění
a že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla dle této Smlouvy. Dále prohlašuje, že jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky potřebné k bezchybnému plnění
Smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému
plnění předmětu Smlouvy.

7.2

Zhotovitel bude zhotovovat Dílo podle svých odborných znalostí, zkušeností, praxe, při jeho
zhotovování bude postupovat s náležitou odbornou péčí, v souladu s touto Smlouvou, jejími
přílohami a dle pokynů a požadavků Objednatele.

7.3

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, které mu byly Objednatelem poskytnuty
a je si vědom, že nemůže v průběhu plnění předmětu Smlouvy uplatnit nároky na úpravu smluvních
podmínek (zadání), a zavazuje se provést Dílo dle předaných podkladů, v souladu s obecně
závaznými právními předpisy a pokyny Objednatele.

7.4

Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným a že Smlouvu uzavírají
po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

7.5

Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno
insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není vydáno žádné soudní rozhodnutí,
či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu nebo rozhodce na plnění, které by mohlo být
důvodem soudní exekuce na majetek Zhotovitele, nebo by mohlo mít jakkoliv negativní vliv
na schopnost Zhotovitele splnit povinnosti vyplývající z této Smlouvy, a že takové řízení nebylo vůči
němu zahájeno.

7.6

Zhotovitel souhlasí s tím, aby Objednatel po dobu trvání této Smlouvy zpracovával jeho osobní
údaje uvedené v této Smlouvě a údaje o této Smlouvě pro účely archivace, či případné kontrolní
činnosti nebo pro účely vyplývající z právních předpisů. Dále svým podpisem uděluje souhlas
Objednateli ke zpracování jeho osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a pro výše uvedené účely,
a to po dobu nezbytně nutnou.
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8.

PRÁVA Z VAD, SANKCE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na Dílo záruku za jakost v délce 6 měsíců,
a to počínaje dnem převzetí Díla jako celku Objednatelem.

8.2

Vady musí Objednatel uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.

8.3

Je-li vadné plnění podstatným porušením této Smlouvy, má Objednatel právo na odstranění vady
opravou nebo úpravou Díla, na přiměřenou slevu nebo odstoupení od této Smlouvy. Smluvní strany
se dohodly, že za podstatné porušení Smlouvy bude považováno zejména:
a)

prodlení Zhotovitele s provedením Díla o více než 7 dní;

b)

jestliže Zhotovitel ujistil Objednatele, že Dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti
Objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže
nepravdivým.

8.4

Zhotovitel je povinen na základě připomínek Objednatele k Dílu, upravit řešení a doplnit řešení Díla.
Budou-li po předání elektronické verze Díla (viz článek 5. odst. 5.2 této Smlouvy) zjištěny vady
či nedodělky, je Zhotovitel povinen odstranit je do 2 dnů od písemného sdělení Objednatele v této
věci, v němž jsou takové vady a nedodělky uvedeny.

8.5

Odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Zhotovitel
je povinen provádět Dílo v souladu s touto Smlouvou, požadavky Objednatele a v souladu s obecně
závaznými právními předpisy. Jestliže Zhotovitel tyto povinnosti vyplývající ze Smlouvy poruší
a nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy
ze strany Zhotovitele a Objednatel má právo od Smlouvy okamžitě odstoupit.

8.6

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí, že Zhotovitel:
a)

nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování
nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo,
v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo

b)

zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění
Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod
volné a otevřené soutěže.

8.7

Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno v písemné formě. Odstoupením se závazek založený
Smlouvou zrušuje od počátku. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení odstoupení
od Smlouvy Zhotoviteli. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého
z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, pokud již
dospěl, ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva. Obdobné platí i pro předčasné ukončení
Smlouvy jiným způsobem.

8.8

V případě prodlení s úhradou faktury je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení
z dlužné částky ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

8.9

V případě prodlení Zhotovitele s předáním Díla v dohodnutém termínu či v případě prodlení
s plněním oproti termínům dle čl. 3 této Smlouvy a odst. 8.4 tohoto článku je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

8.10

V případě porušení povinností Zhotovitele vyplývajících z čl. 6. a 7. této Smlouvy je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý takový případ.

8.11

Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dní ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení Zhotoviteli.
Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele nahradit
újmu vzniklou Objednateli porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. Objednatel
je oprávněn požadovat náhradu škody bez ohledu na ujednanou smluvní pokutu.

6/8

Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 160294
9.

TRVÁNÍ SMLOUVY

9.1

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby akceptace Díla bez vad a nedodělků
a vypořádání závazků Smluvních stran.

9.2

Před uplynutím doby dle odst. 9.1 tohoto článku lze tuto Smlouvu ukončit na základě vzájemné
písemné dohody obou Smluvních stran, písemnou výpovědí Smlouvy ze strany Objednatele dle odst.
9.3 tohoto článku či ze strany Zhotovitele dle odst. 9.4 tohoto článku nebo odstoupením od Smlouvy
dle čl. 8. odst. 8.3, 8.5 a 8.6 Smlouvy, a dále v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského
zákoníku.

9.3

Objednatel je oprávněn vypovědět Smlouvu kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Výpověď Smlouvy
musí být Objednatelem učiněna písemně a doručena Zhotoviteli, přičemž výpovědní doba v délce
10 pracovních dnů počíná běžet dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi Zhotoviteli.

9.4

Zhotovitel je oprávněn vypovědět Smlouvu kdykoli v jejím průběhu, pokud není schopen plnit
své povinnosti z důvodu na straně Objednatele (např. neposkytnutí součinnosti Objednatele, neplnění
povinností Objednatele). Výpovědní doba bude v takovém případě činit 10 pracovních dnů a počne
běžet následující den po doručení písemné výpovědi Objednateli.

9.5

V případě předčasného ukončení Smlouvy dohodou, výpovědí či odstoupením jsou Smluvní strany
povinny provést vypořádání vzájemných práv a povinností v souladu s právními předpisy.

10.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1

Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti
Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem a předpisy
souvisejícími.

10.2

Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto
Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou
v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy České republiky.

10.3

Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a úplného znění Smlouvy, včetně
Ceny v souladu s příslušnými právními předpisy. Zveřejnění obsahu Smlouvy nemůže být
považováno za porušení povinností mlčenlivosti.

10.4

Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných
dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění neprovedeným písemnou
formou se nepřihlíží.

10.5

V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným
či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají ostatní
ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho
obsahu anebo z okolností, za nichž byla tato Smlouva uzavřena, nevyplývá, že jej nelze oddělit
od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné,
neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem
a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.

10.6

Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi
Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení
§ 1765 odst. 1, § 1766 a § 2620 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto
Smlouvou.

10.7

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v Informačním systému Registr smluv (dále jen „IS RS“) za podmínek
stanovených zákonem o registru smluv. Uveřejnění této Smlouvy v IS RS zajistí Objednatel.
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10.8

Tato Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 si ponechá Objednatel
a 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel.

10.9

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
a)

Příloha č. 1: Předpokládaný rozpočet;

b)

Příloha č. 2: Podrobná specifikace Díla;

c)

Příloha č. 3: Výpis z živnostenského rejstříku Zhotovitele;

d)

Příloha č. 4: Rozhodnutí o udělení, resp. prodloužení autorizace podle Zákona.

10.10 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou
a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem
souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

V Ostravě, dne 20. 01. 2017

V Ostravě, dne 18. 01. 2017

Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí
Ing. Tomislav Střelec, CSc.
ředitel odboru výkonu státní správy IX

RNDr. Alexander Skácel, CSc.
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Příloha č. 1: Předpokládaný rozpočet

1)

Zpracování hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví:

20 000,- Kč

2)

Zpracování návrhu závazného stanoviska (studium podkladových
materiálů, zpracování návrhu stanoviska dle přílohy č. 6 k Zákonu)
110 x 500,- Kč:

55 000,- Kč

3)

Náklady (cestovné, tisk, apod.):

5 000,- Kč

Cena celkem bez DPH:

80 000,- Kč

DPH (21 %):

16 800,- Kč

Cena celkem včetně DPH:

96 800,- Kč

Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 160294
Příloha č. 2: Podrobná specifikace Díla

Postup pro vypracování návrhu závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru
na životní prostředí podle § 23a Zákona (dále jen „stanovisko“):
1)

Návrh stanoviska se zpracovává na základě vlivů aktuálního technického řešení, kterým je úroveň
dokumentace pro stavební povolení (DSP).

2)

Podkladem pro zpracování návrhu stanoviska je DSP a s ní související studie hodnotící vliv stavby
na životní prostředí - rozptylová studie, hluková studie, hydrogeologie, biologický průzkum aj. Jako
orientační podklad může být využit rovněž původní dokumentace EIA a původní posudek EIA (původní
název záměru byl „Silnice I/48 Frýdek – Místek – obchvat“).

3)

Vzhledem k tomu, že součástí podkladů není autorizované hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví
Zhotovitel toto hodnocení zpracuje. Hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví bude rovněž podkladem
pro návrh závazného stanoviska.

4)

Veškeré potřebné údaje, závěry a zejména důsledné a podrobné odůvodnění učiněných konstatování
a závěrů budou přímou součástí návrhu stanoviska v jednotlivých jeho kapitolách.

5)

Náležitosti návrhu stanoviska budou obdobné aktuálním náležitostem dle přílohy č. 6 k Zákonu
– především se bude jednat o aktuální popis záměru, výrok a stanovení případných podmínek, a poté
důkladné odůvodnění výroku i jednotlivých podmínek, jehož hlavní součástí bude kapitola souhrnné
charakteristiky předpokládaných vlivů (v rozsahu složek ŽP a VZ uvedených v příloze č. 4 k Zákonu
v části D.I.1-9) a hodnocení technického řešení záměru.

Prioritní dopravní záměry jsou stavby uvedené v Nařízení vlády č. 283/2016 Sb., nařízení vlády o stanovení
prioritních dopravních záměrů ze dne 24. 8. 2016, které nabylo účinnosti dne 12. 9. 2016, a jedná
se o stavby, které již dříve byly posouzeny v procesu EIA dle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a na základě dojednané výjimky pro tyto stavby není třeba proces EIA opakovat.
Z původního záměru, který byl předmětem procesu EIA, se při vydávání nového stanoviska nebude
vycházet, dokumenty pořízené v procesu EIA bude možné případně využít pouze jako orientační podklad,
případně jako podpůrný podklad v hodnocení některých aspektů, u kterých by bylo možné konstatovat,
že hodnocení v čase nezastarává.
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Příloha č. 3: Výpis z živnostenského rejstříku Zhotovitele

(následuje)

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku
Platnost k 26.01.2017 19:36:37

Jméno a příjmení:

RNDr. Alexander Skácel

Datum narození:

02.11.1955

Občanství:

Česká republika

Sídlo:

Průkopnická 2100/24, 700 30, Ostrava - Zábřeh

Identifikační číslo osoby: 13594516
Živnostenské oprávnění č.1
Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:

Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů
a osnov
Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin,
rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na
ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
Pěstitelské pálení
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových
záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických
přípravků
Výroba hnojiv
Výroba plastových a pryžových výrobků
Výroba a zpracování skla
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
Broušení technického a šperkového kamene
Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Umělecko-řemeslné zpracování kovů
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů
a zařízení
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických
strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
Výroba strojů a zařízení
Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
Stavba a výroba plavidel
Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace
a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení
a leteckých pozemních zařízení
Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové
a lanové a železničního parku
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Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
Výroba a opravy čalounických výrobků
Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
Výroba zdravotnických prostředků
Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie,
kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Sklenářské práce, rámování a paspartování
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
Ubytovací služby
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat,
hostingové a související činnosti a webové portály
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Projektování pozemkových úprav
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Projektování elektrických zařízení
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Testování, měření, analýzy a kontroly
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
Fotografické služby
Překladatelská a tlumočnická činnost
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního
zboží
Poskytování technických služeb
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné
mechaniky, optických přístrojů a měřidel
Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Druh živnosti:

Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:

06.10.1992

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Ostravy
Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány
v živnostenském rejstříku.
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Příloha č. 4: Rozhodnutí o udělení, resp. prodloužení autorizace podle Zákona

(následuje)
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