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SMLOUVA O VÝKONU AUTORSKÉHO

DOZORU
číslo smlouvy: 40-2041-08OO

1. SMLUVNÍ STRANY
OBjEDNATEL: Město Strakonice
Sídlo: Strakonice, Velké náměstí 2, PSČ 38621
l Č : 00251810 D IČ : CZ00251810 Plátce DPH: ANO
Bankovní spojeni: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1768038/0300
Zastoupena: Mgr. Břetislavem Hrdličkou, starostou města
Smluvně oprávněn jednat: Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta města
Technicky oprávněn jednat:lng. Lukáš Srb

(dále i jen nob/ednate/")

DODAVATEL:
Sídlo:
l Č : 26475081
Obchodní rejstřík:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
statutární orgán:

osoba oprávněná k podpisu:

Sweco Hydroprojekt a.s.
Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016
DI Č : CZ26475081 Plátce DPH: ANO
Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze
Komerční banka a.s. pobočka Praha 4
1700041/0100
Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu
představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo
písemně pověřeným členem.

Technicky oprávněn jednat: Ing. Petra Niedlová, ředitelka divize 451
Ing. Václav Houška, HIP
(dále i jen ,,dodavater)

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Předmětem plněni dodavatele dle této smlouvy je výkon občasného autorského dozoru na
stavbě ,ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace jknánľ vody" (dále jen ,,stavba") na
výzvu objednatele.

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

· poskytování vysvětleni potřebných k vypracováni realizační dokumentace
· účast na předání staveniště
· dodržení souladu dokumentace s prováděnou stavbou a poskytování vysvětlení

potřebných pro plynulost výstavby
· posuzování návrhů zhotovitelů stavby na změny a odchylky v částich dokumentace

zpracovaných zhotoviteli stavby z pohledu dodrženi technicko-ekonomických
parametrů stavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů
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· sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukci a prací prováděných zhotoviteli
stavby a jejich výsledků,

· vyjádřeni k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené
dokumentaci

· účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části
· účast na kontrolních dnech a prováděni zápisů do stavebního deníku,
· průběžné informování objednatele o všech závažných okolnostech souvisejících

s prováděním výstavby

Dodavatel je povinen po skončení prováděni činnosti autorského dozoru potvrdit soulad
realizované stavby s ověřenou projektovou dokumentaci, a to v části, pro kterou poskytl
autorský dozor.

3. PODKLADY A SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN
Objednatel se zavazuje poskytnout dodavateli potřebnou součinnost a předat mu bezplatně
potřebné podklady pro výkon autorského dozoru.
Objednatel poskytne dodavateli nejpozději při předání stanoviště tyto dokumenty:

· projektová dokumentace pro provedení stavby
· realizační dokumentace
· platné stavební povolení stavby.

4. DOBA A ZPŮSOB PLNĚNÍ
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, na základě výzvy objednatele učiněné minimálně 5 pracovních dnů před
požadovaným výkonem autorského dozoru, až do doručení kolaudačního souhlasu objednateli,
která se předpokládá do 18 měsíců od podpisu této smlouvy.

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

Místem výkonu autorského dozoru je staveniště stavby.

5. CENA AUTORSKÉHO DOZORU
Cena za výkon autorského dozoru dle této smlouvy je sjednána jako pevná sazba ve výši 650,-
Kč/hod. s předpokládaným rozsahem 72 kontrolních dnů, každý v délce trvání 8 hodin.
Cena za výkon autorského dozoru činí 374.400,-KČ bez DPH, cena včetně DPH činí 453.024,-
Kč.
Sjednanou cenou je cena bez DPH, ceny uvedené vC. DPH, byly vypočteny na základě
současně platné sazby 21%, při fakturaci však ke sjednané ceně bez DPH přistoupí DPH ve
výši platné v den uskutečněni zdanitelného plnění.

Dohodnutá cena zahrnuje náklady dodavatele spojené s výkonem autorského dozoru
specifikovaného v ČI. 2 smlouvy.
Předpokládaný rozsah autorského dozoru 72 kontrolních dnů je stanoven jako maximální.
V případě navýšeni 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.
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6. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli bezhotovostním převodem na účet zhotovitele
specifikovaný na faktuře. Faktura bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu.

Splatnost faktury (faktur) za dílo je 30 dnů ode dne jejího doručeni. 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.
Splatnost ostatních finančních závazků (smluvních pokut, náhrady škody apod.) je 14 dní ode
dne obdržení výzvy k zaplacení (platebního dokladu) vC. 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. 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.
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.
Dodavatel bude výkon autorského dozoru fakturovat dle skutečnosti, na základě objednatelem
odsouhlasených hodin, a to vždy ke konci příslušného kalendářního roku.
Dodavatel je oprávněn požadovat po objednateli sMuvní pokutu za prodlení s úhradou faktury
ve výši 0,05% z dlužné částky za každý byt' započatý den prodlení. Zaplacenf smluvní pokuty
nemá vliv na náhradu škody v plné výši.

7. INFORMACE
Smluvní strany jsou povinny se navzájem bezodkladně informovat o všech důležitých
skutečnostech souvisejIcich se sjednaným předmětem plnění, zejména těch, které by ve svém
důsledku mohly ohrozit termín plněni nebo mít vliv na cenu autorského dozoru apod.
Smluvní strany se zavazují, že v průběhu trvání jejich smluvního vztahu a v následujícich
čtyřech letech po jeho ukončení zachovají mlčenlivost o důvěrných informacích druhé smluvní
strany vůči třetím osobám s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud nebo jiný
oprávněný orgán. Pro účely této smlouvy se důvěrnou informací rozumí veškeré informace,
které jedna ze stran výslovně a prokazatelně označila jako důvěrné, s výjimkou informací:
> které jsou známé nebo se v budoucnu stanou známé se všemi detaily široké veřejnosti

prokazatelně jinak než porušením povinností obsažených v této smlouvě,
> které strana může zveřejnit, protože je vlastnila dřive, než jí je poskytla druhá strana a je

schopna toto tvrzení nezpochybnitelně prokázat,
> které strana získala nebo získá od třetí strany, která nebyla vázána touto smlouvou a je

schopna to nezpochybnitelně prokázat.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými
ustanoveními českého občanského zákoníku a souvisejIcimi právními předpisy České
republiky, zejména pak ustanoveními smlouvy o dílo, která se použiji přiměřeně na výkon
činnosti dodavatele neupravené touto smlouvou. Nadpisy jednotlivých článků slouží pouze k
snazší orientaci a nemají vliv na interpretaci obsahu.
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Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom. Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků
akceptovanými oběma smluvními stranami a může být rozšířena o další práce i po splnění
dosud sjednaných závazků.
Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech ostatních záležitostech,
které strany chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závazAost této smlouvy.
žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavřeni této
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s ustanoveními této smlouvy.
Případná neplatnost, neúčinnost nebo neúplnost některého ustanovení této smlouvy
nezpůsobuje neplatnost ani neúčinnost ostatních ustanoveni této smlouvy. Smluvní strany jsou
povinny takové neplatné, neúčinné nebo neúplné ustanoveni nahradit neprodleně
ustanovením, jež se nejvíce bllží účelu sledovanému takovým neplatným, neúčinným nebo
neúplným ustanovením, a to formou písemného dodatku k této smlouvě. Do doby nahrazeni
neplatného nebo neúčinného či neúplného ustanoveni novým platí odpovidajÍcÍ úprava obecně
závazných právních předpisů České republiky.
Dodavatel uzavřel se společností Česká pojišťovna, a.s. smlouvu o pojištění odpovědnosti za
škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi, které jsou uvedeny ve výpisu z obchodního
rejstříku. pojistná částka činí 50.000.000 Kč.
Dodavatel zavedl integrovaný systém kvality, environmentálního managementu podle normy
ČSN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a BOZP podle ČSN OHSAS 18001:2008,
podnikl všechny odpovidajici kroky k ochraně životního prostředí a zabezpečil, že emise,
odpady, plošné znečištění a odpadni vody vznikající při jeho činnosti a/nebo obsažené v jeho
plněni vůči objednateli budou v souladu s požadavky na hodnoty a postupy nakládáni
předepsané platnými zákony a směrnicemi. Dodavatel se řidl etickým kodexem Sweco. Politika
společenské odpovědnosti (Politika ČSR Corporate Social Responsibility) a etický kodex
(Pravidla podnikatelského a obchodního chování - Code of Conduct) jsou zveřejněny na
www.sweco.cz (http://bitjy/1NDizk2. http://bit.|Y/22Qiit2).
Tato smlouva je uzavřena okamžikem, kdy písemné vyjádření bezvýhradného souhlasu druhé

strany s obsahem smluvního návrhu dojde straně, která smlouvu navrhla, platnosti a účinnosti
nabývá smlouva týmž dnem.
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