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Dodatek 6.1 
PŘÍKAZNÍ SMLOUVY
Číslo Příkazníka: 11231_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 Ústí n.L., oddíl B, vložka 465 
Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Martin Opacki, ředitel IPČ 
Zástupce pro věci technické: ...... .............................. 
IČ: 49099451 
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

Předmětem dodatku smlouvy je změna rozsahu plnění a z toho vyplývající změny.

II. Předmět plnění: Beze změny

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:

CL 041 120, Nový Bor, Na Výsluní, Ke Koupališti - rekonstrukce
vodovodu

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 vparé 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.
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2.4 Předmětem této smlouvy není závazek Příkaznika 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.

2.7 Příkazník je povinen upozornit Příkazce na jeho zřejmé nesprávné pokyny, takový pokyn je 
povinen splnit jen tehdy, když na ném Příkazce bude přes upozornění trvat.

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

III. Čas plnění:
3.1 Zahájení činnosti Příkaznika 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.

C ES........................................
ČÍSLO STAVBY CL 041 120

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 Příkaznika: Mění se

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

Výk. fáze
PČ

Termín
Výk.
fáze

IČ

Termín

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

......

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

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

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

V. Financování a placení: Mění se

5.1 Úplata dle bodu 3.2

5.2 Úplata dle bodu 3.3

5.2 Úplata dle bodu 3.4 
Celkem:

Výk. fáze PČ - cena Výk. fáze IČ - cena

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

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

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

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

Verze 1.1
Příkazni smlouva (ORI) 2



C ES........................................
ČÍSLO STAVBY C L 041 120

Body VI. -  X. Beze změny

XI. Závěrečná ustanovení: Doplňuje se

11.7 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. Každá ze 
smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

WT 2 2-0V2020V Teplicích dne : L
.............................................

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

............................................. 
Severočeská vodárenská společnost a.s. 

Příkazce

V Teplících dne : 13 *01r  2020

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

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

Severočeské vodovody a kanalizace,
Příkazník

a.s.
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