
Příkazní smlouva
o výkonu autorského dozoru

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek 1
Smluvní strany

Příkazce:
Město Nepomuk
sídlo: náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk

IČ: 00256986
DIČ: CZ00256986
osoba oprávněná jednat za příkazce/funkce:

a

Příkazník:
MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. l
se sídlem Tyršova 273 Chudenice, 339 01 Klatovy
IČ: 28057198
DIČ: CZ28057198
zapsán v obchodním rejstříku vedenéni oddíl C, vložka 22979, KS Plzeň l
jehož jniéneni jedná
Bankovní spojení:

Článek 2
PředmČt smlouvy

2.1 Příkazník sc touto smlouvou zavazuje vykoiiávat pro příkazce autorský dozor při
provádění díla (stavby): ,,Nepomuk - obytná zóna NA Daničkách II. etapa" (dále jen "dílo"), ,
které je podle smlouvy o dílo uzavřené s příkazcem povinen zhotovit pro příkazce zhotovitel: !
MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., IČ: 28057198(dále jen "zhotovitel"). l
2.2 Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za činnost uvedenou v ČI. 2.1 sjednanou úplatu ' :
a nahradit mu náklady vynaložené při splnění jelio závazků stanovených v této smlouvě a
v zákoně.

Článek 3 !
Vymezení činnosti příkazníka

3.1 Příkazník se zavazuje, že bude při výkonu autorského dozoru dle ČI. 2.1 provádět tyto
činnosti:

a) dohlížet na to, aby zhotovitel:
- prováděl dílo v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, kterou

vypracoval pro příkazce příkazník '
- provedl během provádění díla zkoušky, stanovené projektovou dokumentací,

obecně závaznými práviiími předpisy anebo vyžadovaiié příkazcem, je-li
příkazníkovi tento požadavek znám

b) uvědomí bez zbytečného odkladu příkazce, zhotovitele a dotčený orgán státní správy,
pokud zjistí, že je dílo prováděno v rozporu s projektovou dokurrmitací, právními
předpisy, technickými normami a podmínkami stanoveiiými ve stavebním povolení
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C) bude požadovat, aby nebyly zahájeny práce anebo aby již zahájené práce byly
zastaveny, a to do doby, než bude odstraněn závadný stav, popsaný v písm. b), a dále v
případě, že by mohly být ohroženy zájmy příkazce nebo veřejný zájem

d) bude řešit drobiié nedostatky projektové dokumentace, které nebudou vyžadovat
zpracování opravné projektové dokumentace nebo dodatku k projektové dokumentaci

e) bude poskytovat vysvětlení potřebná pro vypracování dodavatelské dokumentace, a to
na základě souhlasu příkazce. V případě, že zhotovitel bude zpracovávat realizační
projekt jako součást své dodávky, je příkazník povinen dávat své vyjádření k tomuto
dalšímu stupni projektové dokumentace

f) zúčastní se předání staveniště
g) bude spolupracovat s koordinátorem BOZP
h) zúčastní se odcvzdání a převzetí díla nebo jeho části, včetně případných zkoušek l

uvedených v písni. a)
i) zúčastní se kontrolních dnů stavby, popř. má právo tyto sám svolat, vyplyne-li nutnost

jejich svolání během provádění díla
i) na základě požadavku příkazce se bude vyjadřovat k požadavkům na včtší množství

výrobků a výkonů nebo změiiě materiálů, výrobků nebo technologií oproti zpracované
projektové dokumentaci a vydávat stanoviska s písenniýni zdůvodněním příčin

k) bude svoji účast na stavbě evidovat ve stavebním deníku, clo něhož bude rovněž
zapisovat svá stanoviska, posouzení a zjištěné nedostatky

l) povede o své činnosti písemnou evidenci, kterou je povinen předkládat příkazci
k odsoulilasení

m) zúčastní se kolaudačního řízení.
3.2 Příkazník bere na vědomí, že při výkonu autorského dozoru jediiá ve vztahu ke zhotoviteli
jménan příkazce a na jeho účet a z práviiích úkonů, které vůči zhotoviteli učiní při výkonu
autorského dozoru, tedy vznikají práva a povinnosti přímo příkazci.
3.3 Strany se dále dohodly tak, že příkazník není oprávněn jednat jniénem příkazce ve věcech
sínluvních, zejména není oprávněn uzavírat jniéneni a na účet příkazcc jakékoliv dodatky ke
smlouvě o dílo nebo činit jakékoliv právní úkony, jimiž by docházelo kc změně smlouvy o
dílo (zejména ke zrněně ceny za dílo, změně rozsahu díla apod.), a dále není oprávněn rušit
smlouvu o dílo, uzavírat novou sinlouvu o dílo či jiné smlouvy. Poruší-li příkazník tuto
povinnost, je příkazce oprávněii od té{O smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo příkazce
na náhradu způsobené škody v plné výši.
3.4 Příkazce bere na vědomí, že činnost uvedenou v ČI. 3.1 bude příkazník vykonávat
prostřednictvím
3.5 Příkazce dále bere na vě orní, že příkazník pro něho nebude vykonávat na základě této
smlouvy stavební dozor ve smyslu § 153 stavebního zákona.

Článek 4
Povinnosti příkazníka

4.1 Pňkaziiík je při výkonu své činnosti povinen postupovat především v souladu s pokyny a
zájmy příkazce, Činnost, k níž se zavázal, je povinen vykonávat osobně, s odbornou péčí,
poctivě a pečlivě podle svých schopností, a je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti,
které zjistil při své Činnosti a které mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce.
4.2 Příkaziiík je dále povinen předat příkazci bez zbytečného odkladu věci a veškerý užitek,
které za něho převzal a získal při vyřizování záležitosti. :
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Článek 5

Povinnosti příkazce
5.1 Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi pro činnost podle této snilouvy potřebné
podklady a informace, o něž bude požádán. Tyto podklady je příkazník povinen uschovávat
po celou dobu trvání smlouvy a po jejím ukončení je povinen je příkazci předat.

Článek 6 i
Úplata

6.1 Za výkon autorskélio dozoru je příkazce povinen zaplatit příkazníkovi úplatu ve výši 56 ,
000,- KČ (slovy: padesátšesttisíc korun českých) bez dph.

, 6.2 Kromě úplaty je příkazce povinen nahradit příkazníkovi i veškeré náklady vynaložené
příkazníkem při splnění jeho závazků stanovených v této smlouvě a v zákoně.
6.3 Úplatu a iiáklady uvedené v ČI. 6.2 je příkazník povinen vyúčtovat příkazci po provedení
autorského dozoru, popř. po zániku této smlouvy, dojde-li k jejímu zrušení před uplynutím
doby, na kterou byla sjednána, a to daňovým dokladem, který zašle příkazci na adresu
uvedenou v této smlouvč. Úplata a náklady jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení
daňového dokladu příkazci, a to na účet příkazníka, který bude uveden v daňovém dokladu,
6.4 V případě prodlení se zaplacením Částky uvedené v ČI. 6.4 nebo její části je příkazce
povinen zaplatit příkazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné Částky.

V ,

Clánek 7 l
Doba trvání smlouvy

7.1 Od zahájení stavebních prací v září 2019 do ukončení stavebních prací 30.9. 2020. Je-li
však podle stavebního zákona k užívání díla nezbyt'iý kolaudační souhlas, uzavírá se tato
smlouva až do dne, kdy bude tento souhlas vydán příslušným stavebním úřadem. i
7.2 Každá smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu vypovědět, a to z .jakéhokoliv důvodu
nebo. i bez udání důvodu. výpověď' musí být písemná a musí být doručena druhé smluvní
štranC, V takovém případě zanikne smluvní vztah založený touto smlouvou uplynutím
výpovčdní doby, která činí jedem inčsíc a která počne bčžct ode dne 11ásledujícího po doničení
výpovědi druhé smluvní straně.
7.3 Tuto smlouvu lze rovněž ukončit na základě písemné dohody obou stran anebo

- .odstoupeníin dle ČI. 3.4.- Kromě toho se tato smlouva rovněž ruší dnem, kdy dojde ke zrušení
smlouvy o dílo, O této skutečnosti je příkazce povinen bez odkladu informovat příkazníka.

Článek 8

ZávěreČná ustanovení
8.1 Straiiy se dohodly podle § 89a občanského soudního řádu tak, že v případě vedení
soudního řízení pro pohledávky vyplývající kterékoliv smluvní straně z této smlouvy anebo z l
jejího porušení, bude místně příslušným soudem prvého stupně Okresní soud v Plzni, bude-li
dána věcná příslušnost okresního soudu, anebo Krajský soud v Plzni, bude-li věcně
příslllšl1ýn1 krajský soud.
8.2 Ujednání ČI. 8,1 se nepoužije v případč, že příkazce není podnikatelem.
8.3 Smlouvu Izc mčnit nebo doplňovat pouze na základč píscninýdi dodatků ke smlouvě,
podepsaných oběma srnluvnínii stranami.
8.4 Jakékoliv písemnosti se doručují účastníkům smlouvy osobně nebo prostřednictvím
poskytovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Odmítne-li
adresát zásilku přijmout platí, že písemnost byla doručena dnem, kdy bylo její převzetí '
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.

odepřeno. ÚČinky doručení nastanou též tehdy, vrátí-li se odesilateli zásilka jako nedoručená;
dnem doručení je v takovém případě první pracovní den následující po dni odeslání zásilky,
8.5 Touto smlouvou se ruší a nahrazují veškeré dosavadní smlouvy a dohody uzavřené mezi
účastníky v jakékoliv formě,
8.6 Tato smlouva vyjadřuje skutečnou, svobodnou a vážnou vůli obou stran a na důkaz toho ;
straiiy smlouvu podepisují.
8.7 Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, určených po jednom pro každou smluvní I
stranu.
8.8 Tato snilouva byla schválena radou města Nepomuk dne 20.8. 2019 pod číslem jednacím ' i

V Nepomuku dne 1% V Chudenicích dne 28.8. 2019
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