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SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

číslo u objednatele: S/0690/2019/IO
číslo u dodavatele: 21-7052-0200
uzavřená podle přísl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany-----------------------------------------------------------------------------------
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Peter Mikulenka, vedoucí IO, /558 609 260
Ing. Pavel Rek, technik IO, /558 609 259
Ing. Petr Mitura, technik IO, / 558 609 263
dále jen objednatel

a

obchodní firma Sweco Hydroprojekt a.s.
se sídlem Táborská 31, 140 16 Praha 4
(fakturační adresa);
divize Morava, Minská 1337/18, 616 00 Brno (korespondenční adresa)
zastoupena představenstvem společnosti, ve složení:

předseda představenstva,
místopředseda představenstva
členka představenstva

IČ: 26475081
DIČ: CZ26475081
zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. oddíl B,

vložka 7326
Č. účtu:
Tel:
Fax:
E-mail:
kontaktní a odpovědná osoba ve věcech technických:

hlavní projektant,
tel.:

tel.:

dále jen dodavatel
objednatel a dodavatel dále jen smluvní strany
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Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 1746 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“, za přiměřeného použití ustanovení 
upravujících smlouvu o dílo dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku a příkazu dle § 2430 a násl. 
Občanského zákoníku, tuto Smlouvu o výkonu autorského dozoru níže uvedeného znění a obsahu 
(dále jen smlouva). 
Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu rovněž na základě skutečnosti, že dodavatel uzavřel 
s objednatelem dne 12.6.2017 smlouvu o dílo č. S/0335/2017/IO na plnění  nadlimitní veřejné 
zakázky na služby s názvem „Odkanalizování částí města Frýdku-Místku: a. Aktualizace stávajících 
projektů, b. Dokumentace kanalizačních přípojek,  c. Dokumentace splaškové kanalizace ul. Na 
Bažinách“. V této smlouvě se dodavatel jako zhotovitel aktualizace stávajících projekových 
dokumentací mimo jiné v čl. 2.3. zavázal k výkonu autorského dozoru, a to za nabídkovou cenu 
400,- Kč bez DPH za jednu hodinu výkonu AD. 
 

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ  
1. Předmětem plnění dodavatele dle této smlouvy je výkon občasného autorského dozoru dle 

zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, na stavbě  „Frýdek-
Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ 
resp. na všech jejich částech, tj. části 1 – kanalizace Skalice, části 2 – kanalizace Chlebovice a 
části 3 – kanalizace Zelinkovice a Lysůvky (dále jen „stavba“). Autorský dozor bude 
vykonáván na základě výzvy objednatele učiněné před realizací stavby, a to po celou dobu 
realizace stavby. 
 

2. Činnosti, které se dodavatel zavazuje touto smlouvou obstarat, budou prováděny výhradně 
dodavatelem, a to osobami, které mají pro výkon jednotlivých činností příslušná oprávnění či 
kvalifikaci. 

 
3. V rámci výkonu činnosti autorského dozoru bude dodavatel vykonávat zejména tyto činnosti: 

 
a) v souvislosti s realizací stavby poskytování konzultací a odborných doporučení  

na žádost objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem, která nebude kratší než 
14 dní, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, 

b) AD nad dodržováním projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené 
stavebním povolením, 

c) vyjadřovat se ke změnám a odchylkám od projektové dokumentace při provádění 
stavby, posuzování těchto změn z hlediska dodržení technicko - ekonomických 
parametrů stavby, dodržením lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů -  
provádí na žádost objednatele zpravidla zápisem do stavebního deníku,  

d) účast na zkouškách (i na komplexním vyzkoušení) a měřeních včetně vydání 
stanovisek k výsledkům - na výzvu objednatele, 

e) projednání a schvalování programu komplexního vyzkoušení navrženého 
zhotovitelem stavby, 

f) spolupráce při výběru a schvalování materiálů, zařízení a vybavení navrhovaných 
zhotovitelem stavby, 

g) posuzování změn a odchylek stavby oproti projektové dokumentaci navrhovaných 
zhotovitelem stavby, a to z hlediska ekonomického, tzn. z pohledu dodržení 
ekonomických parametrů stavby, případně jejich vliv na položkový rozpočet 
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stavby s ohledem na ceny stanovené na základě výsledku zadávacího řízení 
objednatele 

h) spolupráce se zhotovitelem stavby, technickým dozorem objednatele, a 
v součinnosti s nimi, s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních 
dnech, 

i) účast na předání a převzetí stavebního díla a na kolaudačním řízení. 
Za výkon autorského dozoru se nepovažuje průběžné odstraňování vad projektové 
dokumentace reklamované objednatelem způsobem dle ujednání v samostatné, již 
uzavřené smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace, resp. její aktualizaci. 
 

4. Dodavatel je povinen po skončení provádění činností autorského dozoru potvrdit soulad 
realizované stavby s ověřenou projektovou dokumentací podle ustanovení § 152 odst. 4 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to v části, pro 
kterou poskytl autorský dozor. 

 

2. PODKLADY A SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 
1. Objednatel se zavazuje poskytnout dodavateli potřebnou součinnost a předat mu bezplatně 

potřebné podklady pro výkon autorského dozoru. 
 

2. Objednatel poskytne dodavateli nejpozději při předání staveniště tyto dokumenty: 
• projektová dokumentace pro provedení stavby (zpracovatelem DPS je dodavatel) 
• platné stavební povolení stavby. 

 
3. Objednatel vytvoří podmínky pro provádění autorského dozoru zejména tím, že bude 

bezodkladně informovat dodavatele o všech důležitých skutečnostech, které souvisejí se 
stavbou a o konání všech kontrolních dnů a jednání se stavbou souvisejících. Objednatel 
umožní zhotoviteli přístup ke stavbě. 

3. DOBA A ZPŮSOB PLNĚNÍ 
1. Dodavatel se zavazuje zahájit výkon autorského dozoru bez zbytečného odkladu po podpisu 

této smlouvy oběma smluvními stranami. Dodavatel bude autorský dozor vykonávat 
průběžně, podle potřeby, nebo na základě výzvy objednatele učiněné minimálně 3 pracovní 
dny před požadovaným výkonem autorského dozoru, až do doručení pravomocného 
kolaudačního souhlasu objednateli.  

2. Přiměřený posun doby plnění bude uplatněn v případě, kdy objednatel nesplní sjednanou 
součinnost, nebo nebudou k dispozici nezbytné výchozí podklady pro výkon autorského 
dozoru.  

3. Místem výkonu autorského dozoru je staveniště stavby. 
4. Zahájení stavebních prací se předpokládá ve všech částech v 04/2020, doba trvání stavby se 

předpokládá pro část 1 – kanalizace Skalice 20 měsíců, pro část 2 – kanalizace Chlebovice 
17 měsíců a pro část 3 – kanalizace Zelinkovice a Lysůvky 8 měsíců od předání staveniště. 
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4. CENA AUTORSKÉHO DOZORU 
1. Cena za výkon autorského dozoru dle této smlouvy je sjednána jednotkovou pevnou sazbou 

ve výši 400,-Kč/hod. bez DPH, a to s předpokládaným počtem hodin výkonu autorského 
dozoru pro část 1 – kanalizace Skalice 950 hodin, pro část 2 – kanalizace Chlebovice 430 
hodin a pro část 3 – kanalizace Zelinkovice a Lysůvky 120 hodin. 

2. Cena za výkon autorského dozoru je stanovena jako nejvýše přípustná a činí pro část 1 – 
kanalizace Skalice 380 000,- Kč bez DPH, pro část 2 – kanalizace Chlebovice 172 000,- Kč 
bez DPH a pro část 3 – kanalizace Zelinkovice a Lysůvky 48 000,- Kč bez DPH to je celkem 
600 000,- Kč bez DPH, cena včetně DPH činí 726 000,- Kč. 

3. Sjednanou cenou je cena bez DPH, ceny uvedené vč. DPH, byly vypočteny na základě 
současně platné sazby 21%, při fakturaci však ke sjednané ceně bez DPH přistoupí DPH ve 
výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 

4. Ve  sjednané odměně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele spojené s plněním smlouvy, 
a to včetně cestovních nákladů a jiných obdobných nákladů a doby strávené cestou na 
kontrolní den či jiné jednání.  

5. Předpokládaný rozsah autorského dozoru je stanoven jako maximální. V případě navýšení 
rozsahu autorského dozoru, např. prodloužením doby realizace stavby apod., uzavřou 
smluvní strany dodatek k této smlouvě, jehož předmětem bude příslušné navýšení ceny za 
výkon autorského dozoru. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
1. Cenu za výkon autorského dozoru uhradí objednatel zhotoviteli bezhotovostním převodem na 

účet zhotovitele specifikovaný na faktuře. Faktura bude mít veškeré náležitosti daňového 
dokladu. 

2. Cena za výkon autorského dozoru za příslušné období bude fakturována zvlášť pro každou ze 
tří částí stavby, tj. pro část 1 – kanalizace Skalice, část 2 – kanalizace Chlebovice a část 3 – 
kanalizace Zelinkovice a Lysůvky. 

3. Splatnost faktury (faktur) je 30 dnů ode dne jejího doručení. Odmítnout úhradu faktury je 
objednatel oprávněn jen do uplynutí data její splatnosti a pouze v případě, že faktura 
neobsahuje náležitosti sjednané smlouvou nebo stanovené obecně platnými předpisy. 

4. Splatnost ostatních finančních závazků (smluvních pokut, náhrady škody apod.) je 14 dní ode 
dne obdržení výzvy k zaplacení (platebního dokladu) vč. potřebných dokladů dokazujících 
oprávněnost nároku. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní pokutu oběma stranám, 
může být proveden na základě písemné dohody zhotovitele a objednatele jejich zápočet.  

5. Pokud bude na platebním dokladu uvedeno datum splatnosti dřívější, smluvní strany budou 
na tento doklad nahlížet tak, jako by toto datum vůbec neobsahoval a pro stanovení data 
splatnosti je relevantní pouze lhůta sjednaná v této smlouvě a datum doručení dokladu. 

6. Bude-li objednatel v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči dodavateli, 
není dodavatel povinen do zaplacení dlužné částky autorský dozor vykonávat. V takovém 
případě není dodavatel v prodlení po stejnou dobu, po kterou byl objednatel v prodlení s 
úplným zaplacením. Pokud však dodavatel přesto bude autorský dozor vykonávat, je 
oprávněn jej vyfakturovat.  

7. Dodavatel bude výkon autorského dozoru fakturovat průběžně, dle skutečnosti, na základě 
objednatelem odsouhlasených hodin, vždy ke konci příslušného kalendářního měsíce a dále 
po vydání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí. 
Odsouhlasení hodin vykonaného autorského dozoru bude provedeno podpisem výkazu hodin 
oprávněným zástupcem objednatele. 
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7.  Dodavatel je oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu za prodlení s úhradou 
faktury ve výši 0,05% z dlužné částky za každý byť započatý den prodlení. Zaplacení 
smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody v plné výši.  

6. POVINNOSTI DODAVATELE 
1. Dodavatel je povinen činnosti dle této smlouvy plnit osobně, poctivě a pečlivě podle svých 

schopností, za použití každého prostředku, jehož použití povaha činností dle této smlouvy 
vyžaduje, jakož i takového, který se shoduje s vůlí objednatele. 

2. Dodavatel je povinen vykonávat autorský dozor v souladu s postupem a průběhem provádění 
díla, požadavky objednatele a v návaznosti na jednotlivé kontrolní dny. 

3. Dodavatel je oprávněn provádět kontrolu provádění díla kdykoliv dle svého uvážení. Svoji 
účast pak zaznamená ve stavebním deníku.  

4. Při plnění předmětu této smlouvy se dodavatel zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, 
ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele jemu předanými.  

5. Dodavatel bude neprodleně informovat objednatele o všech podstatných relevantních 
skutečnostech zjištěných při plnění této smlouvy. 

6. V průběhu plnění smlouvy je dodavatel povinen respektovat právní předpisy a výchozí 
podklady a pokyny objednatele, zápisy a dohody smluvních stran a vyjádřeními dotčených 
orgánů. 

7. V případě, že dodavatel obdrží od objednatele takový pokyn pro výkon činností dle této 
smlouvy, který bude zřejmě nesprávný, je povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit. 
Pokyn lze splnit jen tehdy, pokud na něm objednatel trvá. V takovém případě však dodavatel 
neodpovídá za škodu způsobenou činností vykonanou na základě nesprávného pokynu 
objednatele. 

7. POVINNOSTI OBJEDNATELE 
1. Objednatel vystaví v případě potřeby dodavateli plnou moc pro plnění úkonů, které souvisejí 

s výkonem činností dle této smlouvy. 
2. V rámci svých možností se objednatel zavazuje k poskytnutí pomoci při zajišťování podkladů, 

doplňujících údajů, upřesnění apod., jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.  

8. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 
1. Dodavatel bere na vědomí a byl objednatelem seznámen, že financování předmětu činnosti je 

zajištěno z dotačního programu NPŽP s možností převodu do Operačního programu životní 
prostředí (OPŽP) a zhotovitel se zavazuje k následujícím povinnostem: 

a) v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), strpět kontrolu od kontrolních 
orgánů, které jsou oprávněny si vyžádat ke kontrole kompletní dokumentaci o 
zadání, realizaci a fakturaci veřejné zakázky;  

b) na základě požadavku objednatele pro umožnění kontroly předložit kopie daňových 
dokladů - faktur, o provedených úhradách výrobků a subdodávek. 

c) umožnit výkon práva kontroly SFŽP ve vztahu k prostředkům poskytnutým ze NPŽP 
nebo OPŽP a vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu 
a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.  

Dodavatel prohlašuje, že je ke dni nabytí účinnosti této smlouvy seznámen s pravidly 
projektu, která jsou zveřejněná na https://www.opzp.cz. 
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9. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
1. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákon 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, uveřejní tuto smlouvu způsobem dle tohoto 
zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem 
zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání. 
 

2. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování 
osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz. 
 

3. Měnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran.  

 
4. Případná neplatnost, neúčinnost nebo neúplnost některého ustanovení této smlouvy 

nezpůsobuje neplatnost ani neúčinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany jsou 
povinny takové neplatné, neúčinné nebo neúplné ustanovení nahradit neprodleně 
ustanovením, jež se nejvíce blíží účelu sledovanému takovým neplatným, neúčinným nebo 
neúplným ustanovením, a to formou písemného dodatku k této smlouvě. Do doby nahrazení 
neplatného nebo neúčinného či neúplného ustanovení novým platí odpovídající úprava obecně 
závazných právních předpisů České republiky.     

 
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, přičemž každý je originál. Každá ze stran 

obdrží po jednom výtisku. 
 

6. Tato smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí 28. schůze Rady města Frýdku-Místku  
ze dne 8.10. 2019. 

 
      Za objednatele:   Za zhotovitele: 
 
     Ve Frýdku-Místku, dne    V  Praze dne  
 
 
    ________________________   __________________________ 
 
Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor                               

                                                                                 
 
 

                                                                                      __________________________ 
 


