DODATEK Č. 1
ke vzájemné realizační smlouvě o spolupráci ze dne 28. 2. 2019 (dále jen „Smlouva“)
uzavřené mezi

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
se sídlem:
Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
IČ:
60460709
zastoupená: prof. Ing. Petrem Skleničkou, CSc. - statutární orgán
zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Petr Zasadil, Ph.D.

(dále jen „FŽP ČZU“)
a

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
se sídlem:
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
IČ: 62933591
zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem AOPK ČR

(dále jen „AOPK ČR“)

I.
1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavřeni tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen
„Dodatek“). Do smlouvy se nově doplňuje zpracování standardů řady E - speciální
opatření druhové ochrany 02 001 Zřizování a provoz mobilních zábran pro obojživelníky
podél komunikací, 02 002 Opatření k zajištění prostupnosti komunikací pro obojživelníky
a
E 02
006
Ochrana
hospodářských
zvířat
před
útoky
velkých
šelem, aktualizují se termíny zpracování některých standardů a období platnosti smlouvy
a upřesňuje se postoupeni práv ke standardům ze strany AOPK ČR také na FŽP.

II.
2.1 ČI. II.2 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:
Tato smlouva je uzavírána podle ČI. II Dohody o vzájemné spolupráci, uzavřené
mezi smluvními stranami dne 11.8. 2017.

Předmětem smlouvy je rozšíření a zpracování standardů péče o přírodu a krajinu řady
B - voda v krajině, řady C - územní systém ekologické stability a krajinotvorné prvky
a řady E - speciální opatření druhové ochrany. FŽP ČZU zajistí dle nově dohodnutého
rozsahu rozšíření standardu řady C 02 001 Realizace biocenter a biokoridorů ÚSES,
zpracování standardů řady B 02 004 Péče o vodní toky včetně břehových porostů

a 02 002 Obnova vodního režimu rašelinišť a pramenišť, zpracování standardů
řady C 02 002 Vytváření krajinotvorných a interakčních prvků a 02 004 Péče
o skladebné části ÚSES včetně krajinotvorných a interakčních prvků a zpracování
standardů řady E 02 001 Zřizování a provoz mobilních zábran pro obojživelníky
podél komunikací, 02 002 Opatření k zajištění prostupnosti komunikací pro obojživelníky
a E 02 006 Ochrana stád (vč. pasteveckých psů).
Kontaktními osobami za AOPK ČR jsou určeni:

• pro standardy řady B - voda v krajině Ing. Barbora Satrapové, Oddělení péče
o vodní ekosystémy, e-mail:
tel.:
pro standardy řady C - ÚSES a krajinotvorné prvky Mgr. Ingrid Forczek, Oddělení
ochrany
e-mail:
tel

•

pro standardy řady E - speciální opatření druhové ochrany RNDr. Jindřiška
Jelínková,
Ph.D.,
Oddělení
druhové
ochrany
živočichů,
e-mail:
tel.:
BHHHI.

Kontaktními osobami za ČZU jsou určeni:

pro standard řady B - voda v krajině 02 004 Péče o vodní toky včetně břehových
porostů Ing. Martin Sucharda, katedra biotechnických úprav krajiny, e-mail:
tel.:
m
pro standard řady B - voda v krajině 02 002 Obnova vodního režimu rašelinišť
a pramenišť Ing. Petr Zasadil, Ph.D., katedra ekologie, e-mail:
tel.:

pro standardy řady C - ÚSES a krajinotvorné prvky Ing. Petr Zasadil, Ph.D., katedra
e-mail: BHH^^^H
pro standardy řady E - speciální opatření druhové ochrany 02 001 Zřizování
a provoz mobilních zábran pro obojživelníky podél komunikací, 02 002 Opatřeni
k zajištění prostupnosti komunikaci pro obojživelníky, doc. Ing. Jiří Vojar, Ph.D. ,
katedra ekologie, e-mail:
tel.:
pro standard řady E - speciální opatřeni druhové ochrany 02 006 Ochrana
hospodářských zvířat před útoky velkých šelem, Ing. Aleš Vorel, Ph D.,

Součástí prací bude také definování pojmů a termínů obsažených ve všech uvedených
standardech jako podklad pro následné vytvoření přehledu pojmů a terminů v rámci řady
B, Ca E.

2.2 ČI III Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

1.

Rozšířeni standardu C 02 001 Realizace biocenter a biokoridorů pro veřejnou
oponenturu se předpokládá do 30. 11. 2019.

Zpracování pracovní verze standardů pro veřejnou oponenturu se předpokládá:
B 02 004 Péče o vodní toky vč. břehových porostů - do 30. 11. 2019,

B 02 002 Obnova vodního režimu rašelinišť a pramenišť - do 30. 6. 2020,
C 02 002 Vytváření krajinotvorných a interakčních prvků - do 31. 3. 2020,
C 02 004 Péče o skladebné části ÚSES vč. krajinotvorných a interakčních prvků do 30. 6. 2020.
E 02 001 Zřizování a provoz mobilních zábran pro obojživelníky podél komunikací do 30. 11.2019,

E 02 002 Opatření k zajištění prostupnosti komunikací pro obojživelníky do 30. 11.2019,
E 02 006 Ochrana stád (vč. pasteveckých psů) - do 10. 12. 2019.

2.

Termíny plnění jsou orientační a mohou být na základě domluvy zástupců obou
smluvních stran pozměněny.

3.

Podrobná specifikace, doba plnění a harmonogram, odměna, jakož i další práva
(např. autorská) a povinnosti stran budou uvedeny v prováděcích smlouvách
uzavřených mezi AOPK ČR a jednotlivými členy vývojového týmu.

2.3 Ve článku ČI. IV Smlouvy se mění bod 1 a doplňuje se nový bod č. 3, přičemž číslování
následujících bodů se posouvá o 1. Body 1 a 3 nově zní:

1.

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021. Tato smlouva
nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv v souladu se zákonem 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.

3. Autorská práva k tvůrčímu příspěvku (jednotlivým standardům) definovaná
a převedená smlouvami o dílo mezi AOPK CR a jednotlivými autory na AOPK ČR,
postoupí následně AOPK ČR také FŽP ČZU.

III.
3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
3.2 Smluvní strany bezvýhradné souhlasí se zveřejněním plného zněni dodatku tak, aby
tento dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany rovněž souhlasí s uveřejněním plného znění dodatku dle 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.
3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní
strany.
3.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní
strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru
smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho
uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně
informovat.

\
3.5 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží fy %
po dvou výtiscích.
\

V Praze, dne

prof. Ing. Petr Sklenička/. CSc.

rektor České zemědéfcké

univerzity v Praze;

F r vřeno právním odd. ČZU v Pra

RNDr. František Pele
ředitel AOPK ČR

