
Smlouva o výkonu autorského dozoru 
(veřejná zakázka na služby malého rozsahu) 

č. smlouvy objednatele: 151/01/16 

č. smlouvy poskytovatele: .................. 

 

 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

Se sídlem:     K majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupena:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

Technický dozor stavebníka:                         Ing. Radek Berecka, mobil 737 288 929 

Tel.:      577 212 829,  

E-mail:     dockal@rszk.cz  

Bankovní spojení:     ČS a.s., č.ú. 3464732/0800 

(dále jen „objednatel”) 

 

a  

 

Ing. Jiří Škrabal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Živnostenský list:                                           Ev. č. 370500-77291, č.j.: ŽÚ-V/53/97-F, vydal OÚ 

Zlín, ref. Okresní živnost. Úřad dne 8.4.1997 

IČ: 48476684 

DIČ: CZ6306012031 

Jednající:  Ing. Jiří Škrabal 

Tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail: skrabalj@volny.cz 

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Zlín 

Číslo účtu: 2104043-661/0100 

(dále jen „poskytovatel“)  

 

 

 

uzavírají níže uvedenou smlouvu o výkonu autorského dozoru: 

 
I. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

Tato smlouva o výkonu autorského dozoru (dále jen „smlouva“) je uzavřena ve smyslu ust. § 1 746 

z. č. 89//2012 Sb. občanský zákoník na výkon autorského dozoru při stavbě objednatele „Silnice 

III/4276: Ořechov, průjezdní úsek I“. 

 

II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

Předmětem plnění této smlouvy je výkon autorského dozoru na stavbě „Silnice III/4276: Ořechov, 

průjezdní úsek I“ dle níže uvedeného: 

 

Rozsah služeb při výkonu autorského dozoru: 

1. Poskytování vysvětlení a podkladů potřebných pro vypracování RDS.  



2. Kontrola souladu RDS se základním řešením podle DSP (PDPS). Bude doloženo písemné 

vyjádření o souladu projektových dokumentací, případně písemné vyjádření k návrhu změn 

realizační dokumentace. 

3. Účast na předání staveniště poskytovateli na základě písemného vyzvání objednatele. 

4. Účast na kontrolních dnech stavby a kontrolních dnech pro veřejnost na základě písemného 

vyzvání objednatele. 

5. Kontrola dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky dané stavebním povolením 

s poskytnutím vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby.  

6. Posuzování návrhu zhotovitele na změny a odchylky u projektu stavby z pohledu dodržení 

technicko - ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů 

a ukazatelů. 

7. Písemné vyjádření k požadavkům zhotovitele na větší množství materiálů a výkonům prací 

nad rámec zakázky oproti schválené dokumentaci. 

8. Sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby. 

9. Spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce a s TDS. 

10. Spolupráce s odpovědným geodetem projektanta zadávací dokumentace a investora stavby. 

11. Účast na odevzdání a převzetí části stavby na základě písemného vyzvání objednatele, účast 

na odevzdání a převzetí hotového díla. 

12. Účast na kontrolních prohlídkách stavby na základě písemného vyzvání objednatele. 

Písemné vyzvání objednatele k účasti poskytovatele na jednotlivých úkonech bude provedeno 

elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Poskytovatel je povinen 

potvrdit svoji účast do 2 pracovních dní elektronicky na e-mailovou adresu objednatele 

uvedenou v záhlaví smlouvy. 

 
III. 

MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ 
 

1. Místo plnění: Silnice III/4276 v obci Ořechov    

2. K zahájení plnění služeb bude poskytovatel vyzván objednatelem elektronickou formou 

nebo písemně, a to na kontaktní údaje uvedené v této smlouvě.  

3. Poskytovatel je povinen provádět služby v době realizace stavby, pokud nebude písemně 

dohodnuto jinak. Poskytovatel bude o zahájení realizace stavby informován objednatelem e-

mailem min. 30 dnů před jejím zahájením.  

4. Závazek bude plněn v dílčích částech v rozsahu skutečně provedených činností za uplynulé 

3 měsíce (viz čl.V).  

 

 

IV. 
CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

 

Objednatel se zavazuje uhradit poskytovateli, za řádné poskytnutí služeb dle této smlouvy 

odměnu v následující výši:  

 

 



Prováděné úkony 

 

Maximální počet 

hodin 

Cena/hod 

(Kč) 

Celková cena  

bez DPH (Kč) 

Účast na stavbě 120 610 73 200 

Inženýrská činnost (projekční práce aj.) 48 600 28 800 

Cena celkem bez DPH   102 000 

DPH 21%   21 420 

Celková cena včetně DPH   123 420 

  

Celková nabídková cena je maximální. Fakturovány budou úkony poskytovatele v rozsahu 

prokazatelného skutečného plnění (viz čl. II). 

 

Hodinová sazba za čas strávený na stavbě je včetně nákladů za dopravu a čas strávený 

dopravou na stavbu. 

 

 
V. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Poskytovateli vzniká nárok na zaplacení dílčí části ceny po 

splnění dílčího závazku při výkonu autorského dozoru dle smluvních ujednání. 

 

2. Fakturace je dohodnuta takto: 

a) Poskytovatel je povinen dodržovat smluvní podmínky a je oprávněn fakturovat pouze 

skutečně provedené úkony. Dílčí fakturace bude probíhat v  pravidelných 3 - měsíčních 

intervalech na základě soupisu provedených úkonů písemně odsouhlaseného technickým 

dozorem objednatele. Předání a převzetí dílčí části díla bude provedeno v rozsahu skutečně 

vykonaných činností vždy k poslednímu dni dílčího fakturačního období.  

b) Poskytovatel vystaví po splnění dílčí části závazku daňový doklad (fakturu), kde bude 

uveden název stavby v plném znění dle smlouvy a číslo smlouvy objednatele, prováděné 

úkony, počet odpracovaných hodin, cena za hodinu, k fakturaci celkem, vše dle zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Přílohou faktury a její nedílnou 

součástí bude objednatelem podepsaný zjišťovací protokol o provedených úkonech.   

c) Daňový doklad za dílčí plnění, bude objednateli prokazatelně doručen na adresu sídla 

objednatele nejpozději do 7 kalendářních dnů po skončení dílčího fakturačního období, 

v němž byly provedeny smluvně sjednané úkony.  

 

3. Podkladem pro zpracování zjišťovacího protokolu bude soupis provedených úkonů podepsaný 

příslušnými pracovníky obou smluvních stran. Soupis provedených úkonů s vyčíslením ceny 

předloží poskytovatel objednateli vždy nejpozději druhý pracovní den následujícího měsíce po 

termínu zdanitelného plnění fakturovaných úkonů k odsouhlasení. 

 

4. Doba splatnosti faktur činí 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového 

dokladu objednateli. Fakturovaná částka bude objednatelem poukázána na účet poskytovatele 

uvedený ve smlouvě. 

 

5. Pohledávky poskytovatele vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí písemné dohody s 

objednatelem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob 

.  

6. V případě, že objednateli s ohledem na financování díla z veřejných prostředků nebudou 

poskytnuty tyto prostředky v rozsahu sjednané ceny, má objednatel právo jednostranně 

odstoupit od smlouvy o dílo. 

 



VI. 
ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU 

 

1. Za porušení smluvní povinnosti poskytovatele provést jednotlivou dílčí část závazku v době 

sjednané v čl. III/4. zaplatí poskytovatel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý 

den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování 

a vymáhání. 

2. Poskytovatel si je vědom skutečnosti, že pro objednatele je povinnost poskytovatele splnit dílčí 

část závazku v době uvedené v čl. III/4. podstatnou povinností. V případě, že poskytovatel 

poruší některou z výše popsaných povinností, jedná se o závažné porušení smlouvy a 

objednatel má právo od smlouvy odstoupit. 

 

VII. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zahájení realizace stavby. 

O zahájení realizace stavby bude poskytovatel písemně informován objednatelem. Jakékoli 

změny smlouvy musí být písemné a oběma účastníky podepsané, jinak jsou neplatné. 

2. Veškerá písemná komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat výhradně osobním 

doručením, faxem, elektronicky nebo poštou (příp. doporučenou) na níže uvedené adresy. 

       Při doručování objednateli:   

       Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

       K majáku 5001, 761 23 Zlín 

       tel.: 577 212 826 

       e-mail: rszk@rszk.cz. 

  

       Při doručování poskytovateli: 

 Ing. Jiří Škrabal 

 xxxxxxxxxxxxxxx 

       xxxxxxxxxxxxxxx 

       e-mail: skrabalj@volny.cz 

 

3. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v záhlaví a v čl. VII. je smluvní strana, jíž se 

změna týká, povinna písemně sdělit druhé smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů 

nabývá účinnosti ve vztahu k druhé smluvní straně doručením tohoto sdělení. 

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou 

stejnopisech. 

 

Ve Zlíně dne 30.6.2016            V Želechovicích dne 30.6.2016 

 

 

 

 

.....................................................    ...................................................                             

Ing. Bronislav Malý      Ing. Jiří Škrabal 

           ředitel             projektant 


