
 

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ 

110 00  Praha 1, Těšnov 17 
 
  
  
Číslo objednávky uveďte laskavě 
na dodacím listu a faktuře včetně 
označení odborného útvaru - 15120  
 

Telefon: 221812934 
Vyřizuje: Mgr. Ladislav Faigl,  
ved. odd. 15121,  
odbor vodohospodářské politiky 
a protipovodňových opatření 
Email: ladislav.faigl@mze.cz 
 

IČ: 00020478 
Bankovní spojení: 
ČNB Praha 1 
 
Zaokrouhlujte na celé Kč 

  
  
  
Objednací list číslo 3 
  
  
Dodavatel: 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov 
IČ 47116901, DIČ CZ 47116901  
Kontaktní osoba dodavatele: Ing. Kateřina K. Hánová 
 

Objednáváme u Vás vypracování podpůrného dokumentu v rámci zakázky malého rozsahu 
„Podpora pro zajištění plánování v oblasti vod do roku 2021“ (dále jen „Dílo“), který bude 
sloužit jako podklad pro zajištění agendy plánování v oblasti vod podle hlavy IV vodního 
zákona a pro přípravu třetího cyklu plánování v oblasti vod. 

Dílo bude obsahovat: 

 analýzu druhého cyklu plánování v oblasti vod z hlediska nejistot a chybějících dat 
a postupů, 

o Analýza bude provedena pro vodohospodářské charakteristiky, zhodnocení 
dopadů lidské činnosti na stav vodních útvarů, ekonomickou analýzu, cíle, 
monitoring a opatření. 

 návrh na doplnění chybějících metodických postupů, 
o Pozornost bude zaměřena zejména na chybějící metodické postupy na 

identifikaci významných vlivů, návrhy opatření a určení jejich efektivnosti, 
návrh výjimek a hodnocení chráněných oblastí. 

 návrh na úpravu stávajících metodických postupů, 
o Budou posouzeny zejména metodiky hodnocení stavu ekologického stavu 

útvarů povrchových vod. 

 návrh na úpravu vzorů plánů povodí, 
o Úprava vzorů plánů povodí by měla odrážet požadavky Evropské komise na 

zasílání datových zpráv a na vysvětlující dokumenty tzv. background 
documents. 

 návrh na doplnění plánů povodí dle reportingu, 

 zpracování návrhu časového plánu a programu prací pro třetí cyklus plánování 
v oblasti vod do roku 2021. 

o Úprava časového plánu tak, aby byl zajištěn optimální průběh prací 
v koordinaci jednotlivých zájmových skupin, které se na procesu podílejí. 
Pozornost bude věnována zejména části koordinace procesů návrhů plánu 
a SEA a dále jednotlivých stupňů připomínkových řízení.  
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Cena za zpracování Díla: 

Cena bez DPH:  85 000 Kč 
DPH:    17 850 Kč 
Cena vč. DPH:          102 850 Kč 

Uvedená cena je cenou maximální a nepřekročitelnou. 

Termín předání Díla: nejpozději do 31. 10. 2016. 

Dílo bude předáno v tištěné podobě ve 2 vyhotoveních a v elektronické podobě na 
datovém nosiči (CD) jako dokument MS Word v 1 vyhotovení. Bezvadnost předávaného 
Díla bude potvrzena předávacím protokolem o převzetí a předání díla.  

Fakturu lze vystavit až po řádném předání a převzetí bezvadného Díla. Splatnost faktury 
činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Přílohou faktury bude 
předávací protokol.  

Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této objednávky. 

Kontaktní osoba a fakturační údaje uvedeny v záhlaví objednávky.  

V případě, že objednávku takto akceptujete, prosíme o její potvrzení oprávněnou osobou. 
 
 
 
V Praze dne 31. 8. 2016 
 
  
  


