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pod

Smlouva o provádě ní autorského dozoru

uzavřenádle 51746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zně ni (dále jen
jako „ občanský zákoník“ či „ 01‘)

L SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený :
Oprávně n k podpisu smlouvy:

Kontaktní osoba objednatele:
ICO:
DIČ :
(dále též jako objednatel“ )

a

Poskytovatel:
Sídlo:
IČ O:
DIČ :
Zastoupený :
Kontaktní osoba poskytovatele:
(dále též jako poskytovatel“ či ‚AD“ )

Statutární mě sto Jihlava
Masarykovo námě stí 97/1, 58601 Jihlava
Mgr. Petrem Ryš kou, námě stkem primátorky
Ing. Alena Kottová, vedoucí odboru rozvoje mě sta
Magistrátu mě sta Jihlavy
Radim Tesař
002 86010
Cz 00286010

Ing. Martin Růž ička, CSc.
Nádraž ní 459, 378 33 NováBystřice
720 95 989
CZ
Ing. Martinem Růž ičkou, CSc.
Ing. Martin Růž ička, Csc.

(objednatel a poskytovatel společně jako ‚smluvní strany“ , jednotlivě pak jako „ smluvní strana“ )

II. Ú VODNí USTANOVENI

1. V rámci investičního zámě ru má bý t zhotovena Stavba „ Pístovské rybníky — řeš ení
technického stavu, rybník Luž ný “ (dále jen „ Stavba“ ), rozsah Stavby je vymezen projektovou
dokumentaci pro provedení stavby (dále jen ‚Projektová dokumentace“ ), která byla
zpracována společnosti Projektový ateliér Dlabáček s.r.o., lCO: 28817613.

2. S ohledem na potřebu zabezpečit autorský dozor související s vlastní realizací stavby se
smluvní strany dohodly na uzavření této smlouvy.

III. PŘ EDMĚ T SMLOUVY

2. Autorský dozor bude poskytovatel provádě t podle potřeb vyplý vajících z provádě ní prací
na stavbě , a na základě vý zvy objednatele nebo technického dozoru objednatele zejména
v rozsahu tě chto činností:

a) poskytování vysvě tlení k projektové dokumentaci pro provádě ní stavby a dodavatelské
dokumentaci,

b) soulad projektové dokumentace dočasný ch objektů zařízení staveniš tě , případně
dokumentace úprav trvalý ch objektů pro účely zařízení staveniš tě , se základním řeš ením
zařízení staveniš tě podle projektu,

Předmě tem této smlouvy je
touto smlouvou, a to pro
v návaznosti na projektovou
„ autorský dozor“ čí „ předmě t

poskytnuti služ eb autorského dozoru v rozsahu specifikovaném
objednatele za podmínek uvedený ch v této smlouvě , a to

dokumentaci a vš e související se stavbou (dále též jako „ služ by“ ,
smlouvy“ ).
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c) účast na odevzdáni staveniš tě zhotoviteli stavby,

d) účast na kontrolních dnech stavby konaný ch v rámci provádě ni stavby,

e) dodrž ení projektovédokumentace s přihlédnutím na podmínky určené přísluš ný m správním
povolením ke stavbě s poskytováním vysvě tlení potřebný ch pro plynulost vý stavby stavby,

posuzování návrhů zhotovitele či zhotovitelů stavby na změ ny a odchylky v projektové
dokumentaci z pohledu dodrž ení technicko-ekonomický ch parametrů stavby, dodrž eni lhůt
vý stavby stavby, případně dalš ích údajů a ukazatelů,

g) vyjádřeni k pož adavkům na vě tš í množ ství vý robků a vý konů v rámci provádě ní stavby
oproti projektovédokumentaci,

h) sledováni postupu vý stavby stavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu
vý stavby,

i) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jako
„ koordinátor BOZP),

j) spolupráce s odpově dný m geodetem zhotovitele či zhotovitelů stavby,

k) aktualizace soupisů stavebních praci, dodávek a služ eb s vý kazy vý mě r popř. jejich částí
vyplý vající ze změ n vzniklý ch při realizaci stavby realizovanédle projektovédokumentace,

1) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkouš eni,

m) účast na kontrolních prohlídkách stavby a jednání o vydání kolaudačního souhlasu či
rozhodnutí,

n) ově řuje dodrž eni podmínek stanovený ch projektové dokumentace ve stadiu přípravy
i realizace stavby, je oprávně n zapisovat zjiš tě néskutečnosti do stavebniho deniku stavby,

o) uvě domí bez zbytečného odkladu objednatele a zhotovitele či zhotovitelů stavby, zjistí-li
nedodrž ení projektovédokumentace, právních či technický ch norem a jiný ch předpisů,

p) je oprávně n pož adovat, aby nebyly zahájeny, popřípadě aby byly zastaveny práce, pokud
vytknuté závaž né závady nebyly včas odstraně ny, nebo jestliž e by mohly bý t jinak
ohrož eny zájmy objednatele,

q) dále je poskytovatel povinen poskytovat dalš i přimě řenou součinnost objednateli,
technickému dozoru objednatele (investora), koordinátorovi BOZP, zhotoviteli stavby a
dalš ím subjektům, kteréurči objednatel.

MTERMÍN PLNĚ NÍ

1 Poskytovatel se zavazuje, ž e bude vykonávat autorský dozor od okamž iku nabytí účinnosti
této smlouvy až do okamž iku provedení stavby, tj. dokončení a předání stavby objednateli,
vydáním kolaudačního souhlasu či kolaudačniho rozhodnuti a v připadě vad stavby nebránící
řádnému už íváni uvedené v protokolu o předáni a převzetí stavby okamž ikem jejich řádný m
odstraně ním. Veš keré tyto podmínky pro ukončeni předmě tu autorského dozoru musí bý t
splně ny kumulativně .

V. CENA PŘ EDMĚ TU SMLOUVY

1. Cena předmě tu smlouvy níž e uvedenáje stanovena jako cena maximální a je stanovena na
základě nabídky poskytovatele ze dne 25. 08. 2021. Tato cena i vš echny její části obsahuji
veš keré náklady a zisk poskytovatele nezbytné k řádnému a včasnému provedeni vš ech
služ eb. Sjednanácena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vý vojem cen v národním
hospodářstvi, a to až do konce posledního dne lhůt uvedený ch v či. IV, této smlouvy

Autorský dozor celkem 84.000,- Kč bez DPH
+ přísluš násazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve zně ní platném ke dni povinnosti přiznat daň .
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VLFAKTURAČ NI PODMÍNKY

1. Poskytovatel bude za služ by poskytnuté objednateli v souladu s touto smlouvou uplatň ovat
prostřednictvím daň ového dokladu — faktury (dále též jako faktura‘), a to po dokončení stavby
a jejího předáni osobě objednatele.

2. Poskytovatel prohlaš uje, ž e nebude pož adovat placení zálohy ani přimě řenou část odmě ny v
průbě hu poskytování služ eb dle této smlouvy ve smyslu 5 2611 OZ.

3. Faktura poskytovatele musí obsahovat nálež itosti řádného daň ového dokladu podle
přísluš ný ch právních předpisů, zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidanéhodnoty
a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vš e v platném zně ní a dále název stavby a evidenční
číslo této smlouvy.

4. V případě , ž e faktura nebude mít odpovidající nálež itosti dle přísluš ný ch právních předpisů či
této smlouvy nebo nebude vystaven v souladu s touto smlouvou, je objednatel oprávně n
zaslat fakturu ve lhůtě její splatnosti zpě t k doplně ní poskytovateli, aniž se dostane do prodlení
se splatností. Lhůta splatnosti této faktury se přeruš uje. Nová lhůta splatnosti počínábě ž et
znovu od opě tovného doručení nálež itě doplně néči opravenéfaktury objednateli.

5. Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednávádo 30 kalendářních dnů po jeho
prokazatelném doručeni objednateli. Přednostní způsob doručeni faktury objednateli je
elektronicky, a to do datové schránky objednatele (jwsbXb4) nebo na e-mail:
epodatelnajihlava-city.cz, nejlépe se zaručený m elektronický m podpisem. Povinnost zaplatit
je splně na dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

6. Objednatel provede kontrolu, zda poskytovatel je či není evidován jako nespolehlivý plátce
DPH ve smyslu ustanovení 5 106a zákona č, 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v
platném zně ní (dále též jako „ zákon o DPH“ ), a ž e číslo bankovního účtu poskytovatele
uvedenéna faktuře je zveřejně no správcem daně podle 5 96 zákona o DPH. V případě , ž e ke
dni uskutečně ní zdanitelného plně ni bude v přísluš ném systému správce dané poskytovatel
uveden jako nespolehlivý plátce, nebo číslo bankovního účtu není zveřejně no dle předchozí
vě ty je objednatel oprávně n provést úhradu daň ového dokladu do vý š e bez DPH.

Č ástka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle 5
109a zákona o DPH, aniž je zhotovitel oprávně n účtovat jakékoliv smluvní sankce z tohoto
postupu vyplý vající. Smluvní strany prohlaš ují, v případě plně ní částky DPH přísluš nému
finančnímu úřadu, tedy správci daně , je uhrazena tato část díla ve vý š i takto objednatelem
uhrazenévý š e DPH.

7. Pokud poskytovatel na přísluš néfaktuře uvede bankovní účet nezveřejně ný správcem daně či
bude poskytovatel uveden jako nespolehlivý plátce daně a objednatel již na takto uvedený
bankovní účet provedl úhradu, je poskytovatel povinen nahradit objednateli š kodu, kterámu z
tohoto důvodu vznikla.

8. Zhotovitel odpovídáza posouzení plně ní z hlediska 5 92a a návazně za vystaveni faktury s
nálež itostmi podle 5 29 zákona o DPH. Poskytovatel je povinen nahradit objednateli š kodu,
kterávznikne v důsledku nedodrž eni podmínek tě chto ustanoveni zhotovitelem.

9. Postoupení peně ž itý ch pohledávek poskytovatele za objednatelem, vzniklý ch v souvislosti
s touto smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu
objednatele.

VII. SANKCE

1. V případě , kdy poskytovatel nesplní kteroukoliv povinnost či jeji část v rozsahu dle této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve vý š i 500,- Kč za kaž déjednotlivé
poruš eni, ato i opakovaně .

2. V případě prodleni objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit poskytovateli
zákonný úrok z prodlení z dluž néčástky.
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3, Ú hradou smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu š kody. Smluvní strany vylučují aplikaci
ust. 5 2050 OZ.

VlIL OSTATNÍ UJEDNÁ NÍ
1. Objednatel je povinen neprodleně ohlásit AD ukončeni prací na stavbě a konání závě rečné

kontrolní prohlídky k předáni a převzetí dokončenéstavby.

2. Objednatel poskytovateli po nabytí účinnosti této smlouvy či poté, kdy tyto informace budou
známy, sdě lí identifikační údaje osob, který m je poskytovatel mimo jiné povinen v souladu
s touto smlouvou poskytovat součinnost, a to zejména:

a. Osobu zhotovitele stavby;

Ii Osobu koordinátora BOZP;

c. Osobu technického dozoru objednatele (investora);

d. Dalš ích osob, které urči objednatel.

3. Změ na kontaktní osob objednatele či poskytovatele nezakládá změ nu této smlouvy
prostřednictvím dodatku k této smlouvě . O případný ch změ nách se budou smluvní strany
písemně informovat.

ZÁ VĚ REČ NÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva můž e bý t mě ně na nebo zruš ena pouze dohodou smluvních stran v písemné
formě .

2. Smluvní strany souhlasí s uveřejně ním této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláš tních
podmínkách účinnosti ně který ch smluv, uveřejň ování tě chto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv) (dále též jako ‚zákon o registru smluv“ ). Smluvní strany souhlasí s uveřejně ním
této smlouvy a vš ech jejich budoucích dodatků.

3, Platnost této smlouvy nastáváokamž ikem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Ú činnosti
tato smlouva nabý váokamž ikem jejího zveřejně ní v registru smluv v souladu se zákonem oregistru smluv. Uveřejně ní této smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistíobjednatel.

4. Ukončením platnosti či účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanoveni smlouvy nároků zodpově dnosti za š kodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením platnosti čiúčinnosti této smlouvy, a dále též jakékoliv dalš í ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplý vá,
ž e mají trvat i po zániku platnosti či účinnosti této smlouvy.

5. V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplý vající, které smluvní strany nevyřeš ily vzájemnoudohodou, se smluvní strany dohodly, ž e místně přísluš ný m soudem je k řeš ení tě chto sporůsoud objednatele, a to v souladu s ust. 5 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,v platném zně ní.

6. Smluvní strany prohlaš uji, ž e tuto smlouvu podepisuji svobodně , váž ně , nikoliv za nápadněnevý hodný ch podmínek. Zároveň smluvní strany prohlaš ují, ž e vš em termínům, použ itý mzkratkám a obsahu této smlouvy rozumi.

7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden proposkytovatele.
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