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Prováděcí příkazní smlouva k činnosti dozoru BOZP
podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

I. Smluvní strany

1.1. Příkazce:

Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ: 49099469
se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice 
zastoupená: Ing. Martin Matzek, ředitel investic a rozvoje 
ve věcech technických zastoupená: ...... ........ ............ 
kontaktní e-mail:................................. 
bank. spojení: ........................ ..... 
č. ú.: ........................
DIČ: CZ49099469
(dále jen „ příkazce")

a

I. 2. Příkazník:

AZ Consult, spol. s r.o.
se sídlem Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupená: Ing. Martina Štrosová, jednatelka společnosti
ve věcech technických: .............
kontaktní e-mail :v ...........................
bank. spojení: ............................................... .....
číslo účtu: ...................
DIČ: CZ44567430
(dále jen „příkazník")

společně dále také jako „Smluvní strany"

II. Předmět prováděcí smlouvy

II. 1. Tato Smlouva provádí rámcovou příkazní smlouvu ze dne 11.9.2018 (dále jen „rámcová příkazní 
smlouva"), dle které je příkazník povinen obstarávat jménem příkazce a zařídit na jeho účet 
záležitosti spočívající ve výkonu činnosti dozoru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi ve fázi realizace (dále jen „BOZP"), vypracování plánu BOZP a oznámení OIP a to 
v souladu s či. IV. odst. 1 této rámcové příkazní smlouvy. Tato Smlouva proto v plném rozsahu 
nahrazuje písemné objednávky předvídané předmětným ustanovením, a to z důvodu vyšší 
právní jistoty Smluvních stran.

II. 2. Účelem této Smlouvy je uvést podrobné údaje pro konkrétní stavbu a tím specifikovat daný 
smluvní vztah. Ve zbytku se užije rámcová příkazní smlouva jako smlouva hlavní, není-li v této 
Smlouvě stanoveno jinak.

III. Místo plnění, doba plnění

III. 1. Místo plnění:
• UL 038 478 Ústí nad Labem, V Lukách -  rekonstrukce kanalizace



III. 2. Zahájení činnosti:
• .... ........................... ................ ................. . ...... ............................. ..........................

III. 3. Ukončení činnosti:
• .... ...........................

IV. Specifikace konkrétní stavby

IV. 1 Specifikace stavby:
• . . . . .................. ...... ........... ................ ................... ...............

IV. 2. Datum zahájení stavby:
• .... .........................................

IV. 3. Identifikace zhotovitele stavby:
• .......................................................... . . ...........

IV. 4. Předpokládaná doba trvání stavby:
• . ...........

V. Závěrečná ujednání

V. 1. Tuto Smlouvu je možné měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve 
formě číslovaných dodatků této Smlouvy podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran.

V. 2. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, užije se bezvýhradně rámcová příkazní smlouva ze dne 
11.9.2018.

V. 3. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, přičemž se dále dohodly, že řádné odeslání této smlouvy správci registru 
smluv k uveřejnění zajistí příkazce.

V. 4 Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že smluvní ujednání obsažená v čl. III. 
týkající se místa a doby plnění, v čl. IV. týkající se specifikace konkrétní stavby a závěrečná 
ustanovení obsažená vč l. V., jakož i veškeré přílohy, které jsou nedílnou součástí této 
smlouvy, jsou předmětem obchodního tajemství.

V. 5. Tato Smlouva se podepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po 
jednom vyhotovení.
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V Teplicích dne

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

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

Severočeská vodárenská společnost a.s.
Ing. Martin Matzek, ředitel investic a rozvoje

V Ústí n. L. dne 8.4.2Q

AZ Consult, spol. s r.o.
Ing. Martina Strosová, jednatelka společnosti

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

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

....


