
SVS/IP /  3 8 7 /  1 7 
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

Číslo Příkazce: CES M l ! 20 n 
Číslo Příkazníka: 10449_01

uzavřená dle Hlavy II. Díl 5. Oddíl 1§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občansky zákoník.
v platném znění

I. Smluvní strany
1.1 Příkazce:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Přítkovská 1689, 41550
zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466 
Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. David Votava, ředitel ORI 
Zástupce pro věci technické: ...... ....... ....... 
IČ: 49099469 
DIČ: CZ49099469
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 711620257/0100

1.2 Příkazník:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 41550 Teplice
zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl 8, vložka 465
Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Milan Hruša, ředitel rozvoje a investic
Zástupce pro věci technické: ............ .........
IČ: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

II. Předmět plnění:
2.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených 

zajistí a vykoná pro Příkazce práce, výkony a služby spojené s:
inženýrskou činností (dále je IČ) ve výkonových fázích 1.- 3. (dle platného sazebníku Unika) a 

projektovou činností (dále jen PČ) ve výkonových fázích 1 .-4 .,(dle platného sazebníku Unika), 

obojí na stavbě:

DC 006 058, Česká Kamenice, Bezručova -  odstranění kanalizační
výusti DC23

2.2 Projektová dokumentace (dále jen PD) bude vypracována v šesti tištěných originálních 
vyhotoveních. Položkový rozpočet a výkaz výměr bude vypracován ve jednom vyhotovení a 
uložen v paré č.1. Bezprostředně po dopracování PD, případně bezprostředně po písemném 
převzetí dopracované PD, předá Příkazník Příkazci kompletní paré č.1. Současně bude Příkazci 
předána kompletní PD v elektronické podobě na CD/DVD (technické zprávy a výkresy ve formátu 
*.pdf, rozpočet, souhrnný rozpočet (bez IČ, PČ a rezervy) a výkaz výměr/soupis prací ve formátu 
*.pdf, *.xls a *.kza).

2.3 Příkazník zapracuje do PD podmínky dané stavebním povolením formou dodatku nebo změny 
PD včetně aktualizovaného rozpočtu, souhrnného rozpočtu (bez IČ, PČ a rezervy)a výkazu 
výměr.

2.4 Předmětem této smlouvy není závazek Příkazníka uzavřít jménem Příkazce a na jeho účet 
jakoukoliv smlouvu či objednávku na realizaci.

2.5 Příkazník je povinen plnit příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností. Je povinen přitom 
použít každého prostředku, které ho vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, 
který se shoduje s vůlí Příkazce.

2.6 Od pokynů Příkazce se Příkazník může odchýlit jen tehdy, pokud je to nezbytné v zájmu Příkazce 
a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas; jinak odpovídá za škodu.
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2.7 Příkazník je povinen upozornit Příkazce na jeho zřejmě nesprávné pokyny, takový pokyn je 
povinen splnit jen tehdy, když na něm Příkazce bude přes upozornění trvat.

2.8 Příkazník je povinen přenechat Příkazci veškerý užitek z obstarané záležitosti.

III. Čas plnění:
3.1 Zahájení činnosti Příkazníka je bezprostředně po podpisu této smlouvy. Další průběh přípravy 

obsahuje níže uvedená tabulka. Náplň a rozsah výkonových fází PČ a IČ, viz příloha č. 2.

3.2 Zajištění IČ a PČ pro územní řízení

3.3 Zajištění IČ a PČ pro stavební řízení 
(v podrobnostech DPS)

3.4 Plnění nad rámec sazebníku Unika

IV. Odměna Příkazníka:
4.1 Odměna za splnění předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu 

Vyhlášky č. 526/1990 Sb., a byla vypočtena dle platného sazebníku Unika. .................................. 
............ ........ ..................................... ...... ...........

4.2 ................................ ... . .... ................................. ............ .........
4.3 .............. ................. . . . . .... ................. .............. ............ .........

V. Financování a placení:

Výk. fáze
PČ

Termín
Výk.
fáze

IČ

Termín

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

......

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

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

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

5.1 Úplata dle bodu 3.2

5.2 Úplata dle bodu 3.3

5.2 Úplata dle bodu 3.4 

Celkem:

V ýk. fá ze PČ - cen a V ý k . fá ze IČ - c en a

1+2 ....... ....... . ...... .. .. . . .. .. .. .

70% ..... ....... .

30% ..... ....... .

3+4 ....... . ...... . .. .. ... . ...... .

70% ....... ....... .

30% ..... . ...... .

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

5.4 .......... .................. ................................. . . . . . . . . . .............. ......... ................... . . . . ............ ............. 
...................................... ........ . . ......... .......................................... . ... ........................ . . . ............... 
...... ........... ............ ........... ......... .............. .......... ................. ............... ................................. 
............................... ........... ............. ............... ................ . . . ..................... . . . .......................... 
................................................................ . ..... ..................................... ...... ........ ......................... 
........... ..... ...... .............................................. . . ................. ........................... ............................. 
....... ....... .......... .... ................... ..................................... ............................................................... 
.................................. ........................... ...................................... ................. .............................. 
......................................................................................... ............... .......................................... 
. . . . . . . . . ................. . . ................. ....................................... . . . . . . .............. ...................... .......... 
...............................................
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5.5 ................ . . . . .... . . . . .......... . ................ . . . . . . . . . .................. . . . . . . . . . ............................................ 
......................................................................................... . . . ...........

5.6 .............. . . . . ................. . . . . . . . ................ ......... ........................... .......... . . . . ....... ............... . . ...... 
..............

5.7 . . . ............. ................ ...................... . ........... . . . . . ... . . . . . . ................ ................. . ............. . .  
...................... . . . . . . ..................... . . . .............. ............... ................. ......... . . ............................ 
............................................................ . . . ............. ........................... ........... ............. .................. 
..........................................................................................................................

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

5.9 ... ............... . .. ......... . . ............................................. . .. .......... ............... ........................ ............... 
......... ..................... ..... .............................................................

5.10 ................................................................................................................................................. 
...... .... ................................................................................. ......................... ................................ 
............ . . .......................... .................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI. Sankční opatření:
6.1 ... .......................... ................. . . ........... .......... .................................. ................ . . . ................... 

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

6.2 ... ............. ............. .............. . . .............. ......... . . . ......... ............. ............ .................... . . .. . . . .  
................. .................... . ....................... ..............................

6.3 ..... .................................. ................. ................... . . ................. ............... ............... . . . .......... 
................. ............... ........... . . ............ ................................ .................. ......... .................. . .  
................................... . ................................................................................. . ............................... 
............................ ........................................ ............... ................................................. ........... 
.................................................. ................................... ................................................. ............ 
. . .... .. . . . . .. . . ............... ........... . . . . . ............... ...... ..... ............ ................ .................. . . . ......... 
............................................... .............. ................................... ................................... ............. 
.............. . .. .......... ................ ............................. ............ ............. ................. . . . . ................... 
....................................

6.4 ............ . .. . . . . ...................... ................ ............................................. ...... . . .. .......... . . .. ................ 
........................................ . . . . .................................. .................. . . . . ........................................ .. 
................. ..................... ........... ......... ........ ............ . . . . ...... .......................... ....... ................ . .  
............... ......................................................... ........... ............. ........ ....................................... 
.............. ............ ......................... .......... . .... ..................... ... ............................... . . .. . . . ............. 
............... . . . . ............... ........................................................................................... .................. 
............. ........ . .... ............ ................................................................. ......... .............. .................. 
...................................................

6.5 ... ................................................................................ . ......................... ...................................... 
.... ............................ ................................................ ..................

6.6 ................... ............ ............. ........... . . . ............ . . .. . .......................................... ............. . ....... 
......................... ........................................ . . .................. . .................. ....................
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VII. Součinnost Příkazce s Příkazníkem:
7.1 ........... . . . ............ ...... .............................. . .. ................................ . ....................... ............. .......... 

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

7.2 ................... .................................................................................. . . ...... .... ................................ 
....... . . ............... .................. ........ ............... .............. ...... ....... ................................ . . . ............ 
......................................................................... ..................... .... ................................................. 
.... ........................... ............................................... . ... ..... ............................... ............... . .... ...... 
.............. . . . . . ......... ........... . . ........................... . . . . . ................ .................... .......... ................. 
..................... ....................... . . . . ........ ............................................

7.3 ............... . . . . ............................. ............. ....................... ................... ......... ........................... 
................... ................................................... . .................................. ........................................ 
............ .................... ............ ............. .......... ..... ............... ............... . . .... .. .............. ............ 
.......................................... . .............................................. ....... ..............

7.4 .............. . . ....................................................................................... ......................
7.5 ............... ............... .............. ............................. ................................................................ ........ 

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

8.1 ........................... .... .... . . .................. ........................................................................................... 
......... ........... ................... . . . ................................. . . . .......... .............. ........ .............. ............... 
...........................

8.2 ............... ........ ............ ..................... ........... . . . . . . . . . .................. . . . . . .... ................. ............ .. 
............................... ........... ........... ......... ................................ .... ............................. ....... ...... . . .  
...... . . . ...... ................................................. . . . . ................................... . . . . .............. .................. 
.................. ............. . .. . .......................... . . . . .................. .................. ...... . . ...................... ........ 
. . ............................................................................................... ..................... . . .......................... 
. . . . .. ..................... ...... ............................................................ . . ............................ . . . . ........... 
..............................

9.1 Součástí této smlouvy je plná moc Příkazníkovi a výklad pojmů.
9.2 Příkazník je oprávněn pověřovat dílčími pracovními úkoly ostatní pracovníky Příkazníka.
9.3 Příkazník bude při plnění této smlouvy využívat podzhotovitele ...................................
9.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. Každá ze 

smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
9.5 Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemně oboustranně potvrzenými dodatky. Dodatek 

může předložit kterákoliv smluvní strana. Druhá strana zaujme stanovisko do 21 dnů po obdržení 
smluvního dodatku.

V Teplicích dne : o u ni ?r<7 , t V Teplicích dne : 1 R -01“ 2017
vnA^níwT sfeWccnnst a.s. r 1 u

Vlil. Záruky:

IX. Závěrečná ustanovení:

Severočeská v o ^

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

.....

Ing. David Votava, ředitel ORI 
Severočeská vodárenská společnost a.s. 

Příkazce

Ing. Milan Hruša, ředitel rozvoje a investic 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

Příkazník

Přílohy: č.1 -  Plná moc
č.2 -  Výklad pojmů
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Příloha č. 1

PLNÁ MOC
Severočeská vodárenská společnost a.s. 

Přítkovská 1689 
415 50 Teplice 
IČ: 49099469

uděluje Plnou moc

společnosti: Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. IČ: 49099451

se sídlem: Přítkovská, 1689, 415 50 Teplice

na dobu od 15.1. 2017 do 31.12. 2019

k zastupování společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. ve věcech

„DC 006 058, Česká Kamenice, Bezručova -  odstranění kanalizační výusti
DC23 “,

a to zejména k výkonu investorsko-inženýrské činnosti uvedené stavby, tj. ke všem činnostem 
souvisejících s předprojektovou a projektovou přípravou, získáním správních rozhodnutí, jednáním a 
úředními výkony s orgány státní správy a samosprávy, organizacemi, koordinátory BOZP a 
soukromými osobami dotčenými výstavbou.

Tato plná moc opravňuje zmocněnce k tomu, aby jménem Severočeské vodárenské společnosti a. s. 
jednal ve výše uvedených věcech, ve kterých je oprávněn též přijímat doručované písemnosti.

Tato plná moc neopravňuje k uzavírání za Severočeskou vodárenskou společnost a. s. smluv o dílo, 
smluv o věcném břemeni, ani smluv o smlouvách budoucích.

Zmocněnec je dále oprávněn zmocnit k výkonu této činnosti, v plné moci uvedené, další osoby z řad 
svých zaměstnanců.

7 3 .01- 2H7
V Teplicích d ne ...................................

Ing. David Votava, ředitel ORI
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Plnou moc v celém rozsahu přijímám.

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

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

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

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

Příkazník

Ing. Milan Hruša, ředitel rozvoje a investic

V Teplicích dne ]  Q -01- 2017
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Příloha č. 2.

Výklad pojmů:

1. Splněním PČ dle výk. fáze č. 1 se rozumí zabezpečení průzkumů potřebných pro vypracování 
dokumentace a zabezpečení výběru staveniště.

2. Splněním PČ dle výk. fáze č. 2 se rozumí vypracování projektové dokumentace pro rozhodnutí 
o umístění stavby nebo zařízení (DUR) dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Náplň jednotlivých částí 
bude v přiměřeném rozsahu podle potřeby a charakteru stavby.

3. Splněním PČ dle výk. fáze č. 3 se rozumí vypracování projektové dokumentace pro stavební 
řízení (DSP) dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, včetně oceněného výkazu 
výměr / soupis prací. Náplň jednotlivých částí bude v přiměřeném rozsahu podle potřeby a 
charakteru stavby. Splněním termínu PČ dle čl. 3.3 se rozumí předání PD v elektronické podobě 
a jednom písemném vyhotovení Příkazci (zástupci pro věci technické) s tím, že do 21 dnů od 
tohoto data bude Příkazníkem vyhotoven zápis o posouzení PD, kde budou zachyceny případné 
připomínky Příkazce.

4. Splněním PČ dle výk. fáze č. 4 se rozumí vypracování projektové dokumentace pro provádění 
stavby (DPS) dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, včetně rozpočtu, souhrnného 
rozpočtu (bez IČ, PČ a rezervy) a oceněného výkazu výměr / soupis prací. Náplň jednotlivých 
částí bude v přiměřeném rozsahu podle potřeby a charakteru stavby. Kompletní projektová 
dokumentace bude zároveň předána v elektronické podobě ve formátu *.pdf, výkaz výměr / 
soupis prací a rozpočet ve formátu *.pdf, *.xls a *.kza), v potřebném počtu vyhotovení pro 
zajištění výběru zhotovitele Při sestavování rozpočtů budou dodrženy předané požadavky na 
stavbu rozpočtů pro rámcové smlouvy. Zároveň bude projektová dokumentace zpracována 
v souladu s vyhláškou č. 230/2012. Splněním termínu PČ dle čl. 3.3 se rozumí předání PD 
v elektronické podobě a jednom písemném vyhotovení Příkazci (zástupci pro věci technické) 
stím, že do 21 dnů od tohoto data bude Příkazníkem vyhotoven zápis o posouzení PD, kde 
budou zachyceny případné připomínky Příkazce.

5. Splněním IČ dle výk. fáze 1 se rozumí obstarání vstupních údajů pro lokalizaci stavby, součinnost 
s projektantem při výběru staveniště.

6. Splněním IČ dle výk. fáze č. 2 se rozumí spolupráce s projektantem při zpracování DUR, účast 
na výrobních výborech, vypracování a podání návrhu na vydání územního rozhodnutí, příp. 
územního souhlasu, dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření včetně vydání územního rozhodnutí (ÚR), 
příp. územního souhlasu a jeho udržování v platnosti. Splněním termínu IČ dle čl. 3.2 se 
rozumí předání kompletní dokladové části (vyjádření, povolení, rozhodnutí a další relevantní 
doklady),

7. Splněním IČ dle výk. fáze č. 3 se rozumí spolupráce s projektantem při zpracování DSP, účast na 
výrobních výborech, vypracování a podání návrhu na vydání stavebního(ích) povolení (SP) dle 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., včetně vydání stavebního(ích) povolení (SP). Za splnění výk. fáze č. 
3 lze považovat i kladné vyjádření příslušného stavebního úřadu k ohlášení drobné stavby, 
včetně případů, kdy stavební úřad do 40 dnů ode dne podání žádosti nezareaguje.-Splněním 
termínu IČ dle čl. 3.3 se rozumí předání kompletní dokladové části (vyjádření, povolení, 
rozhodnutí a další relevantní doklady potřebné pro realizaci stavby), případně předání upravené 
PD včetně rozpočtu.
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