
Smlouva o autorském dozoru 

Číslo smlouvy příkazníka Číslo smlouvy příkazce 

51/180/2015 

uzavřená podle ustanovení§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

(dále jen „smlouva'1 

1. Účastníci smlouvy

Příkazník Příkazce 

Ing. Martin Dobeš česká republika - Nejvyšší kontrolní 
úřad 

Se sídlem: Chýnice, K Ousuší 85, 252 17 Se sídlem: Jankovcova 2, 
Tachlovice 170 04 Praha 7 

Jednající: Ing. Martin Dobeš Zastoupen: Ing. Vladimír Sloup 

Funkce: Funkce: ředitel odboru hospodářské 
správy 

Kontaktní osoba: Ing. Martin Dobeš Kontaktní osoba ve Ing. Vladimír Bednář 
věcech technických: 

Tel.: 605 256 517 Tel.: 233 045 135 

e-mail: dobes.rybniky@gmail.cz e-mail: vladimir.bednar@nku.cz 

IČ: 18920578 IČ: 49370227 

DIČ: není plátce DPH DIČ: není plátce DPH 

Zapsán Městský úřad Černošice č. j. do OR nezapsán 

v živnostenském 96/867 46/3081 
rejstříku: 

Bank. spojení: 160457309/0800 Bank. spojení 19-30027001/ 0710

dále též „smluvní strany" 

Každá ze smluvních stran je oprávněna v průběhu plnění této smlouvy pověřit zastupováním další osoby 
a pověření stávajících osob odvolat. 

2. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka vykonávat ve prospěch příkazce autorský technický 
dozor (dále též ATD) v rámci realizace díla „Rekonstrukce kanalizace k ČOV Přestavlky Skalice a 
Výstavba systému jímání dešťových vod v areálu ŠS NKÚ v Přestavlkách u Slap" (dále jen dílo) a 
povinnost příkazce zaplatit příkazníkovi za výkon ATD odměnu. Podkladem pro vykonávání činnosti 
ATD je projektová dokumentace zpracovaná Ing. Martinem Dobešem, která sestává z: 

a) PD Rekonstrukce kanalizace k ČOV Přestavlky Skalice z 12/2014 a

b) PD Výstavba systému jímání dešťových vod v areálu ŠS NKÚ Přestavlky u Slap z 05/2015.

2.2. Výkon ATD bude spočívat zejména v následujících činnostech: 

a) zajištění souladu prováděné stavby nebo její změny s projektovou dokumentací podle
ustanovení 2.1. a vydaným stavebním povolením,

b) vysvětlení, případně doplnění navrhovaného řešení formou zápisů do stavebního deníku,

c) posuzování alternativních návrhů řešení předkládaných zhotovitelem a příkazcem,



d) vyjádření se k cenám víceprací předložených zhotovitelem stavby,

e) aktivní účasti na kontrolních dnech a při předání jednotlivých dohodnutých vrstev,
dokončených částí a konstrukcí, zejména těch, které budou následně zakryty,

f) aktivní účasti na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně účasti na veřejnoprávních
řízeních a jednáních.

2.3. Nedostaví-li se příkazník na konanou kontrolu, je povinen se domluvit se zhotovitelem stavby na 
novém termínu této kontroly tak, aby nedošlo k prodloužení termínu dokončení díla. 

2.4. Příkazník neprodleně telefonicky a následně i písemně (e-mailem) upozorní zástupce příkazce a 
zhotovitele na provádění díla nevhodnou technologií nebo na používání nevhodných materiálů. 

2.5. Příkazník bude při výkonu činnosti ATD postupovat s náležitou odbornou péčí. Svoji činnost bude 
uskutečňovat v souladu se zájmy příkazce, podle jeho pokynů a podle dohod oprávněných 
pracovníků příkazce a zhotovitele stavby učiněných formou zápisů ve stavebním deníku, v souladu 
s platnými právními předpisy a v souladu s případnými vyjádřeními dotčených orgánů státní správy. 
Příkazce neodpovídá za škodu či jinou újmu, kterou způsobí příkazník při výkonu své činnosti, a to 
zejména porušením platných právních předpisů. 

2.6. Předmětem činnosti ATD není vymáhání povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo uzavřené mezi 
příkazcem a zhotovitelem stavby právní cestou. 

3. Doba trvání smlouvy

3.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do úspěšného předání a převzetí díla nebo do odstranění 
případných vad a nedodělků díla, pokud taková situace nastane. 

4. Smluvní odměna

4.1. Odměna za výkon ATD dle čl. 2. činí 700,- Kč za každou započatou hodinu výkonu ATD. Doprava na 
místo stavby bude účtována sazbou 800,- Kč za každou návštěvu. O provedené kontrolní návštěvě 
provede příkazník zápis do stavebního deníku včetně délky trvání této návštěvy. Účast příkazníka na 
kontrolním dnu (dále jen KD) stavby bude evidovaná v zápisu z KD. 

S. Platební podmínky a sankce

5.1. Úhrada plateb bude prováděna následujícím způsobem: příkazník bude fakturovat jedenkrát 
měsíčně dílčími fakturami na základě výkazu o skutečně provedené činnosti. 

5.2. Výkaz o skutečně provedené činnosti příkazník zašle elektronickou poštou kontaktní osobě příkazce 
ve věcech technických tři pracovní dny před vystavením faktury. Příkazce se k výkazu vyjádří 
elektronickou poštou na adresu odesílatele výkazu nejdéle do dvou pracovních dní od předání 
výkazu. Pokud se příkazce v uvedené lhůtě k výkazu nevyjádří, předpokládá se, že s výkazem činnosti 
souhlasí. 

5.3. Splatnost faktur je 15 dní. Faktury musí být oboustranně odsouhlaseny a doloženy výkazem 
skutečně provedené činnosti. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem 
odepsání fakturované částky z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka uvedeného v záhlaví této 
smlouvy. 

5.4. Faktura musí mít všechny požadované náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména:

identifikace příkazce 
označení díla a místa plnění 
číslo smlouvy 
číslo faktury 
den odeslání a den splatnosti 
označení peněžního ústavu a číslo účtu 
razítko a podpis oprávněné osoby příkazníka 
jako přílohu výkaz o skutečně provedené činnosti . 



5.5. Při nedodržení dne splatnosti faktury je příkazník oprávněn účtovat úrok z prodlení ve vys1 
stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb .. Na skutečnost, že je příkazce v prodlení s úhradou 
faktury příkazník příkazce neprodleně písemně upozorní (stačí i e-mailem). 

5.6. V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, nebude obsahovat náležitosti a 
přílohy dle této smlouvy nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je mandant oprávněn ji bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do data její splatnosti, vrátit mandatáři na doplnění nebo 
přepracování, a o vrácení faktury ihned mandatáři prokazatelně informovat (elektronickou poštou). 
Po doručení opravené, či doplněné faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti v celé sjednané délce. 

5.7. Při nedodržení dohodnutého termínu nebo odmítnutí účasti při výkonu ATD je příkazník povinen 
příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý případ. Smluvní pokuta bude 
uhrazena na základě faktury příkazce se splatností 15 dnů. 

6. Další ujednání

6.1. Informace a pokyny se předávají ústně (i telefonicky) a písemně. Závažné pokyny a informace 
v ústním sdělení je nutné potvrdit písemně do 24 hodin. 

6.2. Závažnými pokyny se rozumí taková opatření, která vedou ke změně ujednaného provádění stavby, 
zvýšení investičních nákladů a řešení krizových stavů. 

6.3. Příkazce se zavazuje k potřebné součinnosti s příkazníkem, zejména při předání staveniště a 
přebírání dokončeného díla. 

6.4. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích či dokladech poskytnutých druhou 
smluvní stranou a nevyužívat je pro sebe ani pro jiného, a to i po ukončení této smlouvy. 

6.5. Příkazník odpovídá za vady plnění a vzniklé škody způsobené příkazci v souvislosti s plněním této 
smlouvy, a to i po skončení doby, na kterou byla tato smlouva uzavřena. 

7. Závěrečná ujednání

7.1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které nabývají 
platnosti a jsou účinné dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

7.2. Tato smlouva může být ukončena dohodou obou smluvních stran. 

7.3. V případě podstatného porušení smluvní povinnosti některou smluvní stranou je druhá smluvní 
strana oprávněna od smlouvy odstoupit. Oznámení o odstoupení musí být písemné, doručené 
druhé smluvní straně a je účinné doručením. 

7.4. Příkazník výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy a všech jejích příloh a případných dodatků. 
Dále příkazník bere na vědomí povinnosti příkazce vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

7.5. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží příkazce a 1 příkazník. 

7.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

7.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně 
nevýhodných podmínek. 

7.8. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy obou smluvních stran příslušnými 
u anoveními občanského zákoníku.

V Praze dne: 

··;�i:�·

česk r publika - Nejvyšší kontrol�í úřad 

Ing. Martin Dobeš 

., 
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