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PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

Číslo Příkazníka: 01- 0-3684-8436/19 
uzavřená dle Hlavy II, Díl 5, Oddíl 1§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany
1.1 Příkazce:
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Přítkovská 1689,415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466
Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
Zástupce pro věci technické: ......................................
IČ: 49099469
DIČ: CZ49099469
Bankovní spojení: Komerční banka Teplice, č. ú.: 711620257/0100

1.2 Příkazník:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4 ,150 56 Praha 5
zapsaná u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930
Statutární zástupce: Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva, Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Frýbou, ředitelem divize 01
Zástupce pro věci technické: I...................................................................................
Koordinátor BO ZP: ...........................
IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901
Bankovní spojení: Komerční banka Praha 5, č.ú.:19-1583390227/0100

Smluvní strany se dohodly na změně smluvních podminek příkazní smlouvy 6. příkazníka 01-0-3684-8436/19, 
č. příkazce SVS/TP 391/19, CES 88/19/KAMA ze dne 16.1.2019 (déle jen „smlouva“).

2  důvodu prodloužení lhůty výstavby akce „LT030042 Hošťka, ÚVMalešov  -  rekonstrukce“ a s tím
souvisejícím prodloužením činnosti Příkazníka ve fázi realizace stavby- výkon technického dozoru a 
koordinátora BOZP, se mění ustanovení smlouvy takto:

SVS/TP . ' 7 1 3 1 / 2 0

III. Čas plnění:

Odst. 3.2 až 3.6 se mění takto:

3.2 Práce spojené s realizací stavby

3.3 Práce po dokončení stavby

Výk. fáze
IČ

Termín

6 27 měsíců od předání staveniště

7 12 měsíců od ukončení stavby
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3.4 Plnění nad rámec saz. Unika (práce 
koordinátora BOZP) BOZP 27 měsíců od předání staveniště

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

3.6 Práce spojené s autorským dozorem AD - -

IV. Odměna Příkazníka:

Odst. 4.3 se mění takto:

4.3 Odměna Příkazníka za IČ bude činit: 3 810 207,- Kč (bez DPH).

V. Financování a placení:

Odst. 5.1 až 5.5 se mění takto:

5.1 úplata dle bodu 3.2
5.2 úplata dle bodu 3.3
5.3 úplata dle bodu 3.4
5.4 úplata dle bodu 3.5
5.5 úplata dle bodu 3.6

Celkem

Článek IX  se mění takto:

Výkonová fáze IČ cena
6 3 080 467
7 456 365

BOZP 255 375
DM 18 000
AD - -

3 810 207

IX. Účinnost smlouvy a registr smluv:

9.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se 
smluvní strany dohodly, že přikazce zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dni od 
podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Příkazník může smlouvu 
zveřejnit za předpokladu, že přikazci umožni plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

9.2 Smluvní strany se dohodly, že pn zveřejněni znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o 
registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout pn postupu podle předpisů upravujících 
svobodný přistup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při 
zveřejněni smlouvy podléhat anonymizací.

9.3 Smluvní strany prohlašují, že smluvní ujednání obsažená v čl. III. týkající se času plnění, v čl. IV. týkající 
se odměny příkazníka, v čl. V. týkající se financováni a placení, v čl. VI. týkající se sankčních opatření, v 
čl. VII. týkající se součinnosti přikazce s příkazníkem a v čl. Vlil. týkající se záruky, jakož i veškeré přílohy, 
které jsou nedílnou součástí této smlouvy, jsou předmětem obchodního tajemství.

9.4 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
9.5 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. X platí 

povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
9.6 K ustanovením tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejněni v 

registru smluv dle zákona o registru smluv. V  takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu 
obou smluvních stran.
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Článek XI se mění takto:

XI. Závěrečná ustanovení:

11.1 Součástí této smlouvy je plná moc Příkazníkoví a výklad pojmů.
11.2 Příkazník je oprávněn pověřovat dílčími pracovními úkoly ostatní pracovníky Příkazníka.
11.3 Příkazník se zavazuje, že i po dokončení realizace stavby a naplnění této smlouvy poskytne Příkazci, na 

vyžádání, součinnost při uplatňování a vyřizování reklamací. Vzhledem k charakteru těchto činností, 
budou jednotlivé případy vykonávány na základě samostatné objednávky vystavené Příkazcem, ve které 
bude specifikován jejích rozsah i příslušná odměna.

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

11.5 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.

Ostatní ujednáni smlouvy, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

V Teplicích dne: V Praze dne: 9.12.2020

Příkazce: Příkazník:
wverořeská vodárenská společnost n.s.
415 50  T e p lic e , P řítkovska 168 

' Č O  4 9 0 9 9 4 6 9 ,  D IČ  C Z 4 9 0 9 9 4

Ing. Bronislav Špičák 
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s. Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

Verze 1.2
Příkazní smlouva (IO) Stránka 3


