
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 15.4

24. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 10. 2019

Věc:
Aktualizace územní energetické koncepce – hodnocení SEA – snížení smluvní pokuty

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Projednání návrhu na snížení smluvní pokuty za prodlení s plněním smlouvy o dílo na hodnocení vlivu 
koncepce Aktualizace Územní energetické koncepce ÚK

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 18. 9. 2019 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 060/76R/2019

Přílohy: 

15.4-1 Název: bod 15.4 priloha 1.pdf
Žádost o posouzení možnosti 
neudělení/snížení smluvní pokuty - 
stanovisko

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informaci o průběhu realizace díla „Aktualizace územní energetické koncepce Ústeckého kraje – 
hodnocení SEA“

B) rozhoduje

o snížení smluvní pokuty za pozdní předání díla „Aktualizace územní energetické koncepce Ústeckého 
kraje – hodnocení SEA“
na částku 17 tis. Kč.

C) ukládá

PhDr. Ing. Zdeňku Matoušovi, Ph.D. MBA, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zajistit uplatnění 
smluvní pokuty dle bodu B) tohoto usnesení u zhotovitele díla.



Termín: 30. 11. 2019

Důvodová zpráva:
Odbor regionálního rozvoje pořizuje dokument Aktualizace územní energetické koncepce Ústeckého kraje. 
Dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a vlivu na evropsky významné lokality a 
ptačí oblasti musí dokument tohoto typu projít hodnocením vlivů na životní prostředí. Na základě výběrového 
řízení se zhotovitelem hodnocení stala společnost ENVIROS, s.r.o. Smlouva o dílo byla podepsána 20. 4. 
2018 s cenou 151 250,- Kč vč. DPH. Termín dokončení díla byl ve smlouvě stanoven na 31. 12. 2018 s tím, 
že v případě nedodržení tohoto termínu zhotovitel uhradí smluvní pokutu ve výši 1% za každý den prodlení.
Hodnocení dopadů na životní prostředí probíhá ve dvou fázích. První fáze - oznámení o hodnocení vlivů 
koncepce na životní prostředí podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb., může být současně ukončení celého 
procesu hodnocení, pokud by všechny dotčené orgány ochrany přírody a krajiny vyloučily vliv na životní 
prostředí. Pokud vliv není vyloučen od některého orgánu, hodnocení přejde do druhé fáze - zjišťovacího 
řízení, včetně posouzení dopadů na lokality Natura 2000. Oznámení bylo i z důvodu autonehody a zranění 
autorizované osoby, která ho zpracovávala dokončeno a zasláno dotčeným orgánům 1. 10. 2018. Na základě 
stanovisek dotčených orgánů ochrany přírody bylo dne 5. 11. 2018 vydáno stanovisko krajského úřadu 
požadující provedení zjišťovacího řízení. Tato fáze zahrnuje zpracování vyhodnocení vlivu Aktualizace 
územní energetické koncepce Ústeckého kraje na životní prostředí (dle §10e - §10h z. č. 100/2001 Sb.) v 
rozsahu přílohy č. 9 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a vlivu na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti postupem dle § 45h a § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění, dále přípravu a řízení veřejných projednání, informování veřejnosti o cílech a 
postupu zakázky a vypořádání připomínek veřejnosti.
Vzhledem k náročnosti hodnocení, termínům pro stanoviska dotčených orgánů státní správy a veřejného 
projednání už v té době bylo nereálné smluvní termín splnit.
Požadavky Agentury ochrany přírody a krajiny na hodnocení Natura 2000 ještě proces prodloužily. 
Zpracovatel vyhodnocení je přesvědčen, že postupoval v souladu s platnými předpisy a metodikami, nemohl 
však vyloučit připomínky AOPK k hodnocení Natura, když postup uvedený v § 10 b odst. 3 zákona 100/2001 
Sb., tedy možnosti použít k vyhodnocení již předchozí hodnocení Natura 2000, nebyl přes řadu jednání a 
konzultací schválen a úřad si vyžádal hodnocení Natura 2000 oprávněnou osobou. Přestože hodnocení bylo 
provedeno na vysoké odborné úrovni a v nejkratší možné době, znamenalo delší, než očekávaný termín 
zpracování. Požadavek na hodnocení Natura se totiž objevil na konci dubna v době, kdy všechny 
autorizované osoby jsou v terénu na zadaných hodnoceních, a obtížně se uvolňují k jiné činnosti.

Dílo bylo odevzdáno dne 23. 8. 2019. Dle smlouvy tedy činí smluvní pokuta za pozdní odevzdání 355 437,50 
Kč. Cena díla činí 151 250,- Kč vč. DPH. Vzhledem k nevyváženosti mezi cenou díla a smluvní pokutou 
požádal odbor regionálního rozvoje odbor legislativně právní posouzení možnosti snížení pokuty. Z tohoto 
stanoviska vyplývá, že uplatnění smluvní pokuty v uvedené výši je soudně nevymahatelné a je vhodné pokutu 
výrazně snížit, ale ne ji zcela odpustit.
Na základě žádosti zhotovitele byl posouzen jeho postup při plnění zakázky a navrhujeme snížení pokuty za 
pozdní dokončení díla na 17 tis. Kč a to z důvodů:

1) smluvní pokuta za prodlení při dokončení díla ve výši 1% z celkové ceny díla vč. DPH je nepřiměřeně 
vysoká, obvykle používaná sazba je 0,1% za každý den prodlení
2) lze přihlédnout i k požadavkům orgánů ochrany přírody, které proces zpracování hodnocení SEA zbytečně 
prodloužily minimálně o 3 měsíce (požadavek na hodnocení Natura 2000)
3) Ústeckému kraji nevznikla pozdním předáním konkrétně vyčíslitelná škoda
4) konečná doba plnění smlouvy je odpovídající srovnatelným zakázkám, které byly realizovány v jiných 
krajích, bohužel zhotovitel průběžně nekomunikoval s objednatelem o potížích s časovým zvládnutím díla.
Stanovisko legislativně právního odboru k možnosti odpuštění či snížení pokuty je přílohou materiálu.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Pavel Hajšman, vedoucí odboru 
RR PhDr. Ing. Zdeněk Matouš (uvolněný zastupitel)



Schvalovací cesta:

1 Ing. Pavel Hajšman (vedoucí odboru)   Ing. Pavel Hajšman 2. 10. 
2019

2 PhDr. Ing. Zdeněk Matouš (uvolněný zastupitel)   PhDr. Ing. Zdeněk Matouš 
Ph.D., MBA 4.10.2019

Podpis zpracovatele:  Radka Truhlářová 2. 10. 2019


