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PRIKAZNI SMLOUVA
uzavřená v souladu s ustanovením § 2430 až § 2444 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění,

na autorský dozor související se stavbou

"Autorsky dozor - "Most ev.č. 456 - 002 Žulová"
mezi níže uvedenými stranami:

I.
SMLUVNÍ STRANY

l) Příkazce: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr.,vložka 100
Zastoupena:
Ing. Ivem Černým, technickým náměstkem ředitele SSOK

IČO: 70960399
DIČ: CZ 70960399

2) Příkazník: Rušar mosty s.r.o.
Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem
Se sídlem: v Brně
IČO: 29362393
DIČ: CZ29362393
Zastoupený: Ing. Květoslavem Rušarem, jednatel

PREAMBULE

Příkazník prohlašuje, že má veškeré právní, technické a personální předpoklady, kapacity a odborné
znalosti, jichž je třeba k provedení autorského dozom sjednaného touto smlouvou a je schopen zajistit
splnění sjednaného předmětu smlouvy.
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II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

l. Příkazník se zavazuje podle této smlouvy zajistit pro příkazce:

Autorský dozor projektanta stavby : "Most ev.č. 456 - 002 Žulová"

Příkazníkje povinen v rámci předmětu smlouvy provést veškeré smluvní činnosti, služby a výkony,
kterých je třeba k provedení a dokončení smluveného předmětu smlouvy na základě vyzvání příkazce.

2. Případné více-či méně práce vzniklé v průběhu provádění této příkazní smlouvy budou předmětem
písemného dodatku k této příkazní smlouvě a budou oceněny obvyklým způsobem.

III.
OBSAH A ZPŮSOB PLNĚNÍ

l. Předmětem činnosti je dozor nad souladem prováděné stavby a ověřenou projektovou dokumentací,
účast na kontrolních dnech stavby, případně operativně dle potřeby, spolupráce na operativním řešení
problémů vzniklých při realizaci stavby, podání vysvětlení k technickému řešení detailů stavby,
posouzení návrhů příkazce na změny schválené projektové dokumentace, vyjádření k požadavkům na
změny v innožství a výkonu oproti schválené projektové dokumentaci.

2. Základními výchozími podklady pro naplnění předmětu této příkazní smlouvy budou informace a
údaje předané příkazcem.

3. Při naplňování předmětu této smlouvy bude příkazník dodržovat ujednání této smlouvy a všeobecné
závazné předpisy a bude se řídit výchozími podklady příkazce a podklady a informacemi získanými při
jednáních s příkazcem.

4. Příkazce se zavazuje, že příkazníkovi poskytne sjednanou součinnost, i tu součinnost, jehož potřeba
vyplyne v průběhu realizace autorského dozoru.

5. Příkazník je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné, odborně způsobilé, osoby k plnění
předmětu smlouvy (a informovat o tom příkazce), aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními
stranami.

IV.
ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

l. Příkazník zahájí smluvenou činnost neprodleně po podpisu této smlouvy a dokončí autorský dozor ve
stanoveném termínu zhotovitelem.

2. Smluvní závazek zaniká včasným a bezvadným splněním předmětu smlouvy v dohodnutém termínu a
dokončením autorského dozoru.

3. Splnění termínu dokončení autorského dozoru je zajištěné sjednanou smluvní pokutou tak, že
v případě porušení závazku poskytnout předmět plnění ve sjednané lhůtě, bude příkazce oprávněn
účtovat příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny za každý týden prodlení od
smluveného termínu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu případné škody
v plném rozsahu vedle smluvní pokuty.

v.
SPOLUPŮSOBENÍ A PODKLADY PŘÍKAZCE

l. Po zahájení prací poskytne příkazce příkazníkovi výchozí podklady dle či. III nutné pro naplnění této
smlouvy.

2. Příkazce odpovídá za to, že předané podklady a informace j sou platné a úplné.
3. Pro provedení výkonu výše uvedené smluvené činnosti, příkazce tímto zplnomocňuje příkazníka, aby

v rozsahu této smlouvy jednal se zástupci dotčených orgánů státní správy a případně s dalšími
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právními subjekty, které působí v oboru předměta^ projektu a jsou vypracováním předmětu smlouvy
dotčeny. Příkazník je tímto oprávněn za příkazce v rozsahu smluvené činnosti jednat a získávat
informace důležité pro zpracování smluveného předmětu, ceně a době jednání.

l.

2.
3.

4.

5.

VI.
CENA PLNĚNÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za zajištění autorského dozom v rozsahu dle či. II způsobem dohodnutým v či. III byla stanovena
dohodou účastníků smlouvy dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v plném znění, a to ve výši
odpovídající skutečným nákladům dle ceníku.

Ceník - Autorský dozor projektanta staveb

a. Náklady na dopravu
b. Cestovné (řízení auta)
c. Výkon autorského dozoru

Cena (Kč) bez DPH

12,- Kč/km
420,- Kč/hod
780,- Kč/hod

Vyúčtování bude prováděno v rámci měsíční faktury, která bude vystavena příkazníkem
k prvnímu dni následujícího měsíce a bude součtem všech návštěv ve fakturovaném měsíci.
Splatnost faktury je 30 dní ode dne domčení příkazci. V případě pochybností se
má za to, že faktura byla domčena třetí den od jejího vystavení.

Faktura bude vystavena na základě odsouhlasených protokolů o provedení autorského dozom.
Faktura bude obsahovat náležitosti uvedené v příkazní smlouvě a příslušných právních předpisech,
v opačném případě je příkazce oprávněný ji příkazníkovi vrátit. V takovém případě se přemší běh
lhůty splatnosti a nová bude započata po domčení opravené faktury příkazci.
V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně příkazce, bude
příkazník fakturovat rozpracovanost ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy za jednotlivé úkony
uvedené v či. H smlouvy.
V případě nedodržení tennínu splatnosti, bude příkazník oprávněn účtovat příkazci smluvní pokutu ve
výši 0,05% ze smluvní ceny za každý týden prodlení od smluveného termínu.

Vil.
ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

l. Bude-li mít smluvená činnost vady spočívající v nekvalitním, nedostatečném nebo odlišném plnění,
bude příkazce uplatňovat odpovědnost za vady. Příkazník se zavazuje případné vady v dohodnutém
termínu odstranit.

2. Smluvená činnost má vady, jestliže její provedení neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě.
Příkazce je povinen předmět smlouvy prohlédnout co nejdříve po jeho předání příkazníkem.

Vlil.
VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

l. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemně a na základě dohody obou smluvních stran.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned

bez zbytečného oďkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu
smlouvy.

3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy, je povinna
svoje odstoupení písemně oznámit dmhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy
odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná
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citace toho bodu smlouvy nebo zákona, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je
odstoupení neplatné.

4. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je
souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen dmhé smluvní straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým
jeho obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněnou osobou smluvní
strany, která jej projevila.

5. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou
smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto
informace k jiným účelům, než je plnění podmínek smlouvy.

6. Pro ostatní vztahy platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
7. Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem smlouvy

souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně
nevýhodných podmínek.

IX.
Další povinnosti příkazníka vázané na realizaci projektu financovaného z Integrovaného

regionálního operačního programu (IROP) nebo jiného poskytovatele dotace

a jehol. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu
financováním, po dobu 10 let od finančního ukončení projektu nejméně však do 31.12.2031:

a) uchovat dokumentaci projektu, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové
dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou
uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů,
ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje
lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta.

b) umožnit poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní
(daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu,
zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších
předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky,
které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva
ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a územní samosprávy v ČR a orgánů EU
(např. NKU, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí. Evropský účetní dvůr, Auditní
orgán, územní finanční orgán, Platební a certifíkační orgán, popřípadě jimi určených
zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a EU),

c) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám při
kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim
poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující
infomiace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem
souvisejících s realizací projektu,

d) umožnit na výzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázek
a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání zakázky a
výběru nejvhodnější nabídky,

e) poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a phiěním monitorovacích
ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní
dvůr. Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán. Uzemní finanční orgán,
Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány
dle předpisů ČR a předpisů EU. Těmto orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout
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součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jim
pověřeným osobám.

V Olomouci dne:

Za příkazce:

Ing. Ivo Černý
technický náměstek ředitele SSOK

V Brně dne: 13.6.2022

Za příkazníka:

Ing. Květoslav Rušar
jednatel společnosti
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