
CES 7/2020/KALI

Dohoda o vypořádání závazků

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Severočeská vodárenská společnost, a.s.
Se sídlem: Přítkovská 1689,415 50 Teplice
Zastoupená ve věcech smluvních Ing. Martinem Matzekem, ředitelem investičního odboru 
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
IČ: 49099469 
DIČ: CZ49099469
Bankovní spojeni: Komerční banka, a.s., č. ú.: 711620257/0100 
(dále jen jako „Příkazce")

a

Severočeské vodovody a kanalizace
Se sídlem: Přítkovská 1689,415 50 Teplice
Zastoupená ve věcech smluvních Ing. Martinem Opackim, ředitelem úseku inženýrsko-projektových činnosti 
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465 
IČ: 49099451 
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100 
(dále jen jako „Příkazník“)

(Příkazce a Příkazník dále také společně jako „Strany dohody")

II. Popis skutkového stavu

1. Strany dohody uzavřely dne 26. 6. 2019 Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě MO 027 093 Most, Kopisty -  
rekonstrukce vodovodu, CES 1400/2019, jehož předmětem byla změna času plnění Příkazní smlouvy.

2. Příkazce je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv").

3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této Dohody nedošlo k uveřejnění 
smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím 
spojených.

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinnosti vyplývajících z původně sjednané smlouvy, s ohledem na 
skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy a v souladu s jejím obsahem 
plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit závadný stav vzniklý v důsledku neuveřejnění 
smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto Dohodu ve zněni, jak je dále uvedeno.

1



III. Práva a závazky smluvních stran

1. Strany dohody si tímto ujednáním vzájemně stvrzuji, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto 
Dohodou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané smlouvy, která 
tvoří pro tyto účely přílohu této Dohody.

2. Strany dohody prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané 
smlouvy považují za plnění dle této Dohody a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním 
nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.

3. Strany dohody prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této Dohody, která mají být od okamžiku jejího 
uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této 
Dohody, budou splněna podle sjednaných podmínek.

4. Dárce se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této Dohody a její kompletní 
přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv. Dohoda bude zveřejněna 
po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda o vypořádání závazků nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tato Dohoda o vypořádání závazků je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze stran 
obdrží dvě vyhotovení.

3. Nedílnou součástí této Dohody je příloha: Dodatek č. 2 Příkazní smlouvy CES 1400/2019 ze dne 
26.6.2019.

V Teplicích, dne
1  0 - 0 1 -  2020

Příkazce:

Ing. Martin Matzek 
ředitel investičního odboru 
Severočeská vodárenská společnost, a.s.
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Ing. Mariin Opacki
ředitel úseku inženýrsko-projektových činností 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
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Dodatek č.2 
PŘÍKAZNÍ SMLOUVY
Číslo Příkazce: C E S .........................

Číslo Příkazníka: 10387_01

uzavřené 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. Martin Matzek, 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 Ústi n.L., oddíl B, vložka 465
Zastoupená ve věcech smluvních:lng. Václav Fridrich, ředitel vodohospodářského rozvoje a investic 
Zástupce pro věci technické: ............................ 
Autorský dozor:
Koordinátor BOZP:
IČ: 49099451 
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100 

Předmětem dodatku smlouvy je  změna času plnění.

II. Předmět plnění: Beze změny

„MO 027 093, Most, Kopisty - rekonstrukce vodovodu“

III. Čas plnění: Měn! se

3.2 Práce spojené s realizaci stavby

3.3 Práce po dokončeni stavby

3.4 Plněni nad rámec saz. Unika (práce 
koordinátora BOZP)

3.5 Plněni nad rámec saz. Unika (zařazení 
do DM)

3.6 Práce spojené s autorským dozorem

Výk. fáze
IČ

Termín

6 31.12.2020

7 31.12.2020

BOZP XX

DM Dle přílohy č.4

AD XX
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Body IV. -  Vlil. Beze změny 

IX. Závěrečná ustanovení: Doplňuje se

9.7 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. 
Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Ostatní body beze změny.

V Teplicích dne :

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

Ing. Martin Matzek, ředitel ORI 
Severočeská vodárenská společnost a.s. 

Příkazce
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

Příkazník


