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Adresát: PROfi Jihlava spol. s r. o. 

Smluvní částka: 1) 59895.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor dopravy a silničního hospodářství 

Podpis zajistit do: ihned 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: ODSH/I.Šedová 25.5.2017 ^ 
Projednáno s: ODSH/R.Žižka 25.5.2017 
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Právní kontrola: ODSH/A.Mládek 25.5.2017 fačtf 

Předkládá: ODSH/H.Strnadové 25.5.2017 
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Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

ODSH/H.Strnadové 25.5.2017 

1 hy^' 

Zodpovídá: Příkazce operace: ODSH/H.Strnadové 25.5.2017 
•J „ 

Správce rozpočtu: OE/H.Sošková 25.5.2017 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 18198228), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: sedova.i, datum ověření: 25.05.2017 10:55:20): 

výkon AD na stavbě II/602 Jihlava - Dvorce 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 59895, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODPA: 2212, ORJ: 1000, ORG: 000117500000 POL: 
6121 UZ: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, pfíp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízeni a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



KUJIP017PD97 
číslo smlouvy příkazce: 103406 
číslo smlouvy příkazriíka: 2017-000081 

Příkazní smlouva 
uzavřená podle § 2430 a násl. občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb., v platném znění, k 

provedení výkonu autorského dozoru na akci: 
„II/602 Jihlava - Dvorce" 

Článek 1 - Smluvní strany 

1.1. Příkazce: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, 
zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu 
smlouvy pověřen Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje pro oblast 
dopravy a silničního hospodářství 

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman, Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje pro 
oblast dopravy a silničního hospodářství 

zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová 
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
Číslo účtu: 4 200 134 204/6800 
IČO: 70890749 
(dále jen „příkazce") 

1.2. Příkazník: PROfi Jihlava spol. s r.o. 
Adresa: Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava 
zástupce pro věci smluvní: Ing. Bohumil Kotlán, jednatel 
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Sedlák 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Číslo účtu: 318-042681/0100 
IČO: 18198228 
DIČ: CZ18198228 
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1460 
(dále jen „příkazník") 

Článek 2 - Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem této smlouvy je výkon autorského dozoru (dále jen „AD") při provádění díla 
„II/602 Jihlava - Dvorce" v rozsahu stavebních objektů SO 000 Vedlejší a ostatní náklady a SO 
101 Silnice II/602 dle projektové dokumentace „II/602 JIHLAVA - DVORCE" vypracované v 
03/2017 ve stupni PDPS firmou PROfi Jihlava, spol. s r.o. 

2.2. Příkazník se zavazuje vykonat AD svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 

2.3. Výkonem AD se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými 
právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost 
autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je příkazník povinen 
zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat 
vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby provést přepracování nebo doplnění 
projektové dokumentace. 

2.4. Příkazník je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy 
bude k tomu příkazcem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí. 
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2.5. Předmětem výkonu AD je především: 
- účastnit se předání staveniště dodavateli, 
- dohled nad realizací díla, 
- kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené 

stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných 
stavebních úprav, 

- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu 
výstavby, 

- sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby, 
- řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu, 

případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace, 
- posuzovat návrhy objednatele stavby na změny a odchylky v částech projektů 

zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-
ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 

- vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti 
projektové dokumentaci, 

- účast na kontrolních dnech stavby, 
- účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby a 

řádně spolupracovat při těchto řízeních, 
- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změqy), 
- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby, 
- poskytovat příkazci součinnost při řešení požadavků ze strany poskytovatele dotace, 
- konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace, 
- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku v souladu 

s Přílohou č. 9 Vyhlášky. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších 
předpisů, kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není 
výše dohodnuto jinak, 

2.6. Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, 
uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele a zhotovitele stavby. 
V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu 
odpovídající důsledky. 

2.7. Příkazník se dále zavazuje, že v rámci plnění předmětu smlouvy provede pro příkazce za 
úhradu případně požadované vícepráce (přepracování nebo doplňky projektu, změny objektové 
skladby, apod.), související s realizací stavby v požadovaných termínech. Rozsah, termín a 
cena víceprací bude stanovena v dodatku k této smlouvě. 

2.8. Příkazník se podrobně seznámil s předmětem smlouvy, jsou mu známy všechny okolnosti 
potřebné pro zajištění výkonu AD v požadovaném rozsahu. 

Článek 3 - termín plnění, dodací lhůta 

3.1 AD bude probíhat v termínech v souladu s postupem prací tj. zahájení při předání 
staveniště a ukončení protokolárním předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků, 
případně kolaudací stavby. 

3.2 Příkazník zahájí činnost ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. 

Předpokládaný termín zahájení 07/2017 
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Předpokládaný termín dokončení 15.2.2018 
(zprovoznění v rámci předčasného užívání 31. 10. 2017) 

Pozn.: Vzimním období 2017/2018 tedy od 1. 11. 2017 do 31. 3. 2018 nebudou prováděny 
jakékoli stavební práce, které by znamenaly omezení provozu na pozemních 
komunikacích v rámci provádění předmětné stavby. 
Předpokládá se účast na kontrolních dnech, jednáních a při technických kontrolách 
provádění jednotlivých konstrukcí stavby v počtu 30 návštěv po 3 hodinách, na základě 
předchozí výzvy zhotovitele, případně technického dozoru stavby. 

3.3 AD bude vykonáván na vyžádání ze strany příkazce. Předmět, termín a místo výkonu AD 
budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě příkazce. 

4.1. Cena za výkon AD v rozsahu uvedeném v článku 2. a 3. této smlouvy, je stanovená 
dohodou smluvních stran a je dána cenovou nabídkou příkazníka, jež tvoří přílohu této příkazní 
smlouvy. 

4.2. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za uskutečnění činností podle této smlouvy, 
v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, smluvní dohodnutou nejvýše přípustnou 
odměnu ve výši: 

Cena za dílo: (doplní uchazeč) 

(slovy: padesátdevět tisíc osmsetdevadesátpět korun českých) 

Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH 

4.3. Tato cena se může změnit pouze dohodou obou smluvních stran v případě, že v průběhu 
realizace dojde k podstatné změně předmětu smlouvy. Tato změna bude dohodnuta dodatkem k 
této smlouvě neprodleně po zjištění změn. 

4.4. V ceně za AD podle bodu 4.2. jsou obsaženy veškeré náklady spojené s výkonem 
autorského dozoru včetně dopravného, hovorného, materiálových nákladů, veškeré vedlejší 
náklady příkazníka atd. 

4.5. Provede-li příkazník přepracování nebo doplnění projektové dokumentace z důvodů 
nesouladu původní dokumentace s požadavky příkazce nebo s obecně závaznými právními a 
technickými normami nebo v případě, že se původní dokumentace ukáže objektivně technicky 
nerealizovatelnou, provede příkazník doplnění či přepracování bezplatně a ponese i veškeré 
náklady s tím spojené. 

Článek 4 - Cena předmětu plnění a platební podmínky 

cena celkem bez DPH: 
DPH 21%: 
cena celkem včetně DPH: 

49.500,- Kč 
10.395,- Kč 
59.895,- Kč 
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4.6. Dohodnutá odměna bude příkazníkovi proplacena jednorázově, po splnění předmětu 
smlouvy, na základě vystavení jeho daňového dokladu. 

4.7. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
příkazníka, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). 

4.8. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy příkazník stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že příkazce uhradí 
DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Příkazcem takto provedená úhrada 
je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
příkazníkem. 

4.9. Předmět plnění bude fakturován dle skutečně odpracovaných hodin v souladu 
s cenovou nabídkou příkazníka. 

4.10. Specifikace činností a hodiny provedeného autorského dozoru budou evidovány v deníku. 

4.11. Soupis provedených prací a hodin AD bude odsouhlasen a potVrzen technickým dozorem 
a přiložen k faktuře. 

4.12. Podkladem pro zaplacení díla je daňový doklad (faktura). Faktura musí obsahovat veškeré 
náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších 
předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
Kromě povinných náležitostí je příkazník povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název 
akce „M/602 Jihlava - Dvorce". 

4.13. Lhůta splatnosti faktury je stanovena dohodou smluvních stran na 30 dnů ode dne 
prokazatelného doručení řádné faktury na adresu příkazce. 

4.14. Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu příkazce ve prospěch 
účtu příkazníka. 

4.15. Cena za dílo může být upravena v případě změny zákonných sazeb DPH 

Článek 5 - Specifikace podkladů 

5.1. Příkazník dodá vlastní pare projektové dokumentace pro výkon AD 

Článek 6 - Sankce 

6.1. V případě prodlení příkazníka za pozdní výkon AD, tj. neuskuteční-li se nejpozději 
do 48 hod. od vyzvání příkazce, nebude-li dohodnuta jiná lhůta, se sjednává smluvní pokuta ve 
výši 1 000,- Kč, za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den 
prodlení. 

6.2. V případě, že příkazce prokáže nedostatky v práci příkazníka vč. nedodržení smluvních a 
sjednaných termínů, je oprávněn uplatnit smluvní sankci do výše 10 000,- Kč za každý 
nedostatek, u něhož je příkazník v prodlení, za každý den prodlení. 
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6.3. V případě prodlení příkazce při úhradě fakturv 7aniatí - , předpisem'nejméné °'015% 

přfkazníkem, je příkazník povinešuhraMrf}^ 
celkove cenysjednane v teto smlouvě. pu^utu ve vysi 10 /o z 

6.5 Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení dle plnění 
smlouvy, se ujednava, ze dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků Wšřúróků bu^ 
stanovena v souladu s prislusným právním předpisem. vyse uroKu bude 

Článek 7 - Odpovědnost za škodu 

7.1. Příkazník je v souladu s touto smlouvu odpovědný za škodu způsobenou příkazci nebo 
třetí osobám vzniklou vykonáním nebo nevykonáním sjednaných činností a poskytnutím nebo 
neposkytnutím sjednaných služeb. Tato odpovědnost za škodu trvá po dobu realizace stavby a 
zaniká řádně ukončeným přejímacím řízením stavby, případně nabytím právní moci 
kolaudačního souhlasu. 

t 
7.2. Příkazníkova odpovědnost vyplývající z této smlouvy bude omezena výlučně na přímé 
škody vzniklé z činností příkazníka, které jsou zakotveny v této smlouvě. Příkazník neponese 
žádnou odpovědnost za dodatečné ztráty nebo škody vyvolané příkazcem, včetně ztráty zisku 
apod. 

7.3. Smluvní strany se dohodly, že za případné vícepráce zhotovené dle čl. 2.7 této smlouvy 
odpovídá příkazník dle §2115 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění 
pozdějších předpisů. 

7.4. Příkazník není oprávněn bez písemného souhlasu příkazce nechat se při výkonu činnosti 
autorského dozoru dle této smlouvy zastupovat třetí osobou. Porušení této povinnosti 
příkazníkem se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně příkazníka. Za třetí osobu 
nejsou považováni pověření zaměstnanci příkazníka. 

7 5 příkazník se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činností dle této smlouvy s jednorázovým 
pojistným plněním ve výši 1 000 000,- Kč. Uvedená pojistná smlouva bude platná a účinná po 
celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy 
vyplývajících. Náklady ná pojištění nese příkazník a jsou zahrnuty ve sjednané ceně dle čl. 4.4 
této smlouvy. 

7.6. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy předloží příkazník 
příkazci nejpozději do 10 dnů od uzavření této smlouvy. V případě změny pojištění předloží 
příkazník bezodkladně příkazci nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy. 
Příkazník se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s plněním předmětu této 
smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu. 

Článek 8 - Odstoupení od smlouvy 

8.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodu stanovených 
platnými právními předpisy. 
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8.2. Příkazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li příkazce v prodlení s proplacením 
některé faktury o více než 120 dnů. Příkazce není přitom v prodlení, jestliže platbu neuskutečnil 
pro neodsouhlasení kvality či rozsahu služeb, za které je účtováno, případně nezaplatil-li 
doplatek ceny služeb, jestliže nepřevzal služby pro vady nebo nedodělky nebo započetl 
povinnost k úhradě oproti nároku na vzniklou smluvní pokutu. 

8.3. Příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že příkazník bude v prodlení s 
plněním služeb nebo s odstraňováním vad a nedodělků o více než 30 dnů. 

8.4. Příkazce je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, jestliže příkazník přes upozornění 
provádí služby v rozporu se smlouvou, neřídí se pokyny příkazce, právními předpisy nebo 
normami technické povahy. Stejné právo má příkazce i tehdy, jestliže činností příkazníka 
dochází k poškozování práv příkazce nebo ke zbytečným škodám na jeho majetku. 

8.5. Příkazce má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu, na základě kterého byl vynesen pravomocný 
rozsudek. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo 
písemné vyhotovení výpovědi doručeno příkazníkovi. 

8.6. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší od okamžiku nabytí účinnosti odstoupení 
a příkazce je povinen zaplatit příkazníkovi znalecky stanovenou hodnotu již provedených 
činností, pokud byly provedeny bezvadně a jsou využitelné pro příkazce. 

8.7. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na zaplacení způsobené 
škody ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne odstoupení od smlouvy. 

Článek 9 - Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení 

9.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení 
předmětu plnění. 

9.2. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou 
mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona. 

9.3. Příkazník je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. - o finanční kontrole, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

9.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

9.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží příkazce a dva 
příkazník. 

9.6. Příkazník výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
V informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

9.7. Příkazník prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo 
dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám 
podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se 
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zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž. 

9.8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly 
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění 
by bránily jiné právní předpisy. 

9.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost 
dle § 5 odst. 21 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí příkazce. 

9.10. Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. 

9.11. Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR CR, MMR CR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

9.12. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem 
souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. 

9.13. Nedílnou přílohou této smlouvy je cenová nabídka příkazníka - kalkulace ceny. 

V Jihlavě dne ^ V Jihlavě dne 25. května 2017 

Příkazce: Příkazník: 

Ing. Jan Hyliš 
člen rady kraj opravy 
a silničního h 

Ing. Bohumil Kotlán Ing. BohLjrnil Kotlán 
jednatel 

Pod ů,  388 01 JiMsv* 
ÍČ: í8193228 
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CENOVÁ KALKULACE 
za výkon autorského dozoru (dále jen AD) 

stavba: 11/602 Jihlava - Dvorce 

investor: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 
zhotovitel: PROfi Jihlava spol. s.r.o. 
vypracoval: Ing. Bohumil Kotlán 

Autorský dozor - účast na kontrolním dnu (KD) sazba 

výkon autorského dozoru, dohled nad realizací díla 

vedlejší a materiálové náklady 

cestovní náklady 

450 Kč 

0 Kč 

100 Kč 

hodinová sazba za výkon AD na stavbě 550 Kč 

Autorský dozor dle předpokládaného max. rozsahu 
f 

poč. 
jednotek sazba cena 

doba realizace díla 07/2017 - 02/2018 

předpokládaný počet KD = 30 KD x 3h= 90hodin 

celková nabídková cena za výkon AD 90 550 Kč 49 500 Kč 

cena celkem za výkon autorského dozoru (AD) 49 500 Kč 

DPH 21% 10 395 Kč 

cena vč. DPH 59 895 Kč 

V Jihlavě dne 25. 5. 2017 PHOfj Jihlava spot, s r <«. 
Poci Příkopem 6, 586 01 Jihlava 

IČ; !8198228 
DIČ: CZ18198228 

Ing. Bohumil Kotlán 
jednatel 


