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P�íkazní smlouva �. M6100/O/2018/0158 
 

Smluvní strany: 

Výstavišt� Praha, a.s. 

se sídlem: Výstavišt� 67, Bubene�, 170 00 Praha 7   

zástupce: 
Ing. Pavel Jaroš, p�edseda p�edstavenstva  
Ing. Ivan Pártl, místop�edseda p�edstavenstva 

I�O: 25649329 
DI�: 
Bankovní spojení: 

CZ25649329 
2015340111/6000, PPF Banka, a.s. 

Zapsaná v obchodním rejst�íku vedeném M�stským soudem v Praze, Oddíl B, vložka 5231 
(dále jen „P�íkazce“) 
 
 
a 

 
 
PREm��ení, a.s. 
 

se sídlem: Praha 10, Na Hroud� 2149/19, PS� 10005 

zástupce: 
Ing. Martin Schneider, vedoucí sekce M��ení a energetické služby,  
Lukáš Smažík, vedoucí odd�lení Obnovitelné zdroje,  

I�O: 25677063 
DI�: 
Bankovní spojení: 

CZ25677063 
17529103/0300, �eskoslovenská obchodní banka, a.s. 

Zapsaná v obchodním rejst�íku vedeném M�stským soudem v Praze, sp. zn. B 5433 
(dále jen „P�íkazník“) 
 
 

uzavírají v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona �. 89/2012 Sb., ob�anský zákoník  
(dále jen „Ob�Z“), tuto P�íkazní smlouvu (dále jen „Smlouva“). 

 
 

�lánek I.   
Preambule 

 
1. P�íkazce prohlašuje, že je obchodní spole�ností, jejímž p�edm�tem podnikání je mj. obchod s elekt�inou a 

distribuce elekt�iny, a to na základ� licence �. 121533297 ud�lené Energetickým regula�ním ú�adem (dále 
jen „ERÚ“) na distribuci elekt�iny a licence �. 141533293 ud�lené ERÚ na obchod s elekt�inou.  

2. P�íkazce dále prohlašuje, že je oprávn�n užívat energetické za�ízení nacházející se na adrese AREÁL 
VÝSTAVIŠT�, Praha, a to k ú�el�m vymezeným zákonem �. 458/2000 Sb., energetický zákon (dále jen 
„EZ“). 

3. P�íkazník prohlašuje, že je obchodní spole�ností, jejímž p�edm�tem podnikání je mj. distribuce elekt�iny; 
výroba, instalace, opravy elektrických stroj� a p�ístroj�, elektronických a telekomunika�ních za�ízení a 
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických za�ízení. 
 
 

�lánek II.  
Ú�el a p�edm�t Smlouvy 

 
1. Ú�elem této Smlouvy je úprava spolupráce mezi smluvními stranami spo�ívající v obstarávání a zajiš�ování 

dále uvedených služeb souvisejících s provozem energetického za�ízení - lokální distribu�ní soustavy na 
adrese AREÁL VÝSTAVIŠT�, Praha (dále jen „LDS“) ze strany P�íkazníka, a to jak �inností distributora 
elekt�iny, tak i �inností obchodníka s elekt�inou. 

2. P�edm�tem této Smlouvy je závazek: 
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a) P�íkazníka obstarávat níže uvedené záležitosti P�íkazce vyplývající z jeho postavení provozovatele 
LDS a z postavení obchodníka s elekt�inou: 

 
i. zpracovávat v zákonných termínech povinné výkazy za LDS dle p�íslušných právních 

p�edpis�, zejména regula�ní výkazy ve smyslu p�íslušné vyhlášky o regula�ním 
výkaznictví, vykazování dosahované úrovn� kvality distribuce elekt�iny a dodávek 
elekt�iny a souvisejících služeb dle vyhlášky o kvalit� elekt�iny,  

ii. registrace odb�rných míst a p�edávání p�íslušných dat operátoru trhu za LDS, 
iii. realizace procesu zm�ny dodavatele v odb�rných místech p�ipojených na LDS v IS 

operátora trhu, 
iv. p�ipravovat podklady pro fakturaci dodávky elekt�iny a souvisejících služeb 

v elektroenergetice pro odb�rná místa p�ipojená na LDS v souladu s p�íslušnými právními 
p�edpisy, v�etn� zpracování dat z podružných m��icích za�ízení (tj. neregistrovaných 
odb�rných míst v LDS) do 5 pracovních dn� od ukon�ení fakturovaného období. 
 

b) P�íkazce uhradit P�íkazníkovi za jeho �innost odm�nu dle této Smlouvy na základ� �ádn� vystavené 
m�sí�ní faktury. 

 
�lánek III.  

Práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. P�íkazce je povinen zejména vystavit P�íkazníkovi na jeho žádost písemnou plnou moc k právním 
jednáním, které je P�íkazník povinen vykonávat za P�íkazce dle této Smlouvy.  

2. P�íkazník neprovádí ani nezajiš�uje m��ení v LDS. P�íkazce se zavazuje p�edávat P�íkazníkovi pot�ebná 
data nutná pro spln�ní jeho povinností dle této Smlouvy, a to ve formátu umož�ující p�ímý export dat do 
portálu operátora trhu. Termíny a p�íslušné formáty p�edávaných údaj� si P�íkazce a P�íkazník up�esn�ní 
p�ed zahájením �innosti dle této Smlouvy. 

3. P�íkazník je povinen na žádost P�íkazce p�edat mu veškeré informace o postupu pln�ní dle této Smlouvy. 
4. P�íkazník je dále zejména povinen: 

a) postupovat vždy poctiv� a pe�liv� podle svých odborných znalostí a schopností, a to vždy v 
souladu s právními p�edpisy a se zájmy P�íkazce, které mu jsou známy nebo mu známy být musí, a 
jednat tak, aby svým jednáním nepoškodil dobré jméno a pov�st P�íkazce, 

b) bezodkladn� oznámit P�íkazci všechny okolnosti, které zjistil p�i za�izování záležitostí a jež mohou 
mít vliv na zm�nu p�ípadných pokyn� P�íkazce, 

c) vyžádat si v p�ípad� pochybností o obsahu p�ípadných pokyn� stanovisko P�íkazce. Od pokyn� 
P�íkazce se m�že P�íkazník odchýlit jen tehdy, je-li to nezbytné v zájmu P�íkazce a nem�že-li v�as 
obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za újmu P�íkazci zp�sobenou. 

5. Smluvní strany jsou povinny si poskytnout nezbytnou sou�innost p�i pln�ní p�edm�tu této Smlouvy a 
veškeré informace o okolnostech, které mohou mít vliv na pln�ní této Smlouvy.  
 

 
�lánek IV.  

Odm�na a platební podmínky 
 

1. Odm�na za veškeré �innosti P�íkazníka dle této Smlouvy byla sjednána ve výši 150,- K� bez DPH m�sí�n� 
za každé registrované odb�rné místo p�ipojené na LDS a 28,- K� bez DPH m�sí�n� za každé odb�rné místo 
s podružným m��icím za�ízení (tj. zpracování dat vlastní spot�eby). Odm�na kryje veškeré náklady 
P�íkazníka nutné pro �ádné pln�ní p�edm�tu této Smlouvy. 

2. K odm�n� bude ú�tována DPH v zákonné výši podle platných p�edpis� v dob� zdanitelného pln�ní. 
3. P�íkazník je oprávn�n vystavit da�ový doklad (fakturu) vždy do 15. dne kalendá�ního m�síce za �innosti 

poskytnuté dle této Smlouvy v p�edchozím kalendá�ním m�síci. 
4. P�íkazce se zavazuje platit odm�nu bankovním p�evodem na ú�et P�íkazníka uvedený v  této Smlouv�, a to 

na základ� faktury (da�ového dokladu) se splatností 30 kalendá�ních dn� od jejího doru�ení P�íkazci. 
Bude-li na faktu�e uvedena kratší doba splatnosti, použije se doba splatnosti uvedená ve Smlouv�. 

5. Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti da�ového dokladu dle zákona �. 235/2004 Sb., o dani z p�idané 
hodnoty. V p�ípad�, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, je P�íkazce oprávn�n je zaslat ve lh�t� 
splatnosti zp�t P�íkazníkovi k dopln�ní, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lh�ta splatnosti 
po�íná b�žet znovu od op�tovného zaslání náležit� dopln�ných �i opravených faktur.  
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6. Lh�ta splatnosti podle odstavce 3 tohoto �lánku je dodržena, jestliže nejpozd�ji posledního dne lh�ty je 
splatná �ástka odeslána z ú�tu P�íkazce ve prosp�ch ú�tu P�íkazníka.  

7. Pokud nastanou okolnosti, na základ� kterých P�íkazce ru�í za nezaplacenou da� z p�idané hodnoty 
P�íkazníka podle zákona �. 235/2004 Sb., o dani z p�idané hodnoty, je P�íkazce oprávn�n uhradit �ást 
odm�ny P�íkazníka ve výši vyú�tované dan� z p�idané hodnoty na bankovní ú�et místn� p�íslušného 
správce dan� P�íkazníka. Takový postup P�íkazce se v rozsahu �ástky poukázané na ú�et správce dan� 
považuje za �ádné a v�asné uhrazení odm�ny P�íkazníka. 
 

�lánek V.  
Povinnost ml�enlivosti 

 
1. Smluvní strany se zavazují, že v pr�b�hu trvání jejich smluvního vztahu a v následujících �ty�ech letech po 

jeho ukon�ení zachovají ml�enlivost o d�v�rných informacích druhé smluvní strany v��i t�etím osobám a 
nevyužijí je ve sv�j prosp�ch nebo ve prosp�ch t�etích osob, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. To 
neplatí v p�ípad�, kdy si tyto informace vyžádá soud nebo jiný oprávn�ný orgán. 

2. P�íkazník je oprávn�n d�v�rné informace poskytnout/zp�ístupnit svým akcioná��m, zam�stnanc�m, 
poradc�m (v�etn� právních zástupc�) a spole�nostem pat�ícím do Skupiny PRE a jejich zam�stnanc�m a 
poradc�m (v�etn� právních zástupc�).  

3. P�íkazce je oprávn�n d�v�rné informace poskytnout/zp�ístupnit svým zam�stnanc�m, poradc�m (v�etn� 
právních zástupc�) a poradc�m (v�etn� právních zástupc�).  
 

�lánek VI.  
Náhrada újmy 

 
1. Každá smluvní strana odpovídá za újmu zp�sobenou druhé smluvní stran�, p�íp. t�etí osob� porušením 

povinností vyplývajících z této Smlouvy. P�íkazník odpovídá P�íkazci zejména za újmu, která by mu vznikla 
uložením sankcí ze strany správních, p�ípadn� jiných orgán� v souvislosti s porušením n�které povinnosti, 
kterou m�l dle této Smlouvy P�íkazník vykonat.  

2. Povinnosti k náhrad� újmy se smluvní strana zprostí, prokáže-li, že ji ve spln�ní povinnosti z této Smlouvy 
do�asn� nebo trvale zabránila mimo�ádná nep�edvídatelná a nep�ekonatelná p�ekážka vzniklá nezávisle na 
její v�li, jako nap�íklad válka, teroristické akce, blokáda, sabotáž, požár velkého rozsahu, živelná pohroma, 
rozhodnutí státních orgán� s dopadem na pln�ní dle této Smlouvy. 

3. P�ekážka vzniklá ze šk�dcových osobních pom�r� nebo vzniklá až v dob�, kdy byl šk�dce s pln�ním 
smluvené povinnosti v prodlení, ani p�ekážka, kterou byl šk�dce podle Smlouvy povinen p�ekonat, ho však 
povinnosti k náhrad� nezprostí. 
 

�lánek VII.  
Úrok z prodlení 

 
1. V p�ípad� nedodržení sjednaných lh�t splatnosti u dohodnuté odm�ny je P�íkazce povinen zaplatit 

P�íkazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné �ástky za každý i zapo�atý den prodlení až do jejího 
zaplacení.  

2. V p�ípad� nedodržení sjednané lh�ty pro p�edání podklad� dle bodu II. 2. iv. se snižuje �ástka fakturovaná 
P�íkazníkem o 0,05% za každý den zpožd�ní.     

 
 

�lánek VIII.  
Kontaktní osoby 

 
1. Pro usnadn�ní komunikace p�i �innostech dle této Smlouvy ur�ují smluvní strany tyto kontaktní osoby: 

a) kontaktní osoby P�íkazce:  
 

b) kontaktní osoby P�íkazníka:  
 

2. Smluvní strany mohou zm�nit své kontaktní osoby, jsou však povinny na takovou zm�nu písemn� upozornit 
druhou smluvní stranu, a to bez zbyte�ného odkladu. 
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�lánek IX.  
Doba trvání Smlouvy 

 
1. Tato Smlouva je uzav�ena na dobu ur�itou do 30. 9. 2019. V p�ípad�, že žádná ze smluvních stran písemn� 

neoznámí druhé smluvní stran� nejpozd�ji 30 den p�ed uplynutím sjednané doby, že na ukon�ení Smlouvy 
trvá, prodlužuje se Smlouva vždy o 12 m�síc�. 

2. Smluvní strany se výslovn� dohodly na vylou�ení ustanovení § 2440 a § 2444 Ob�Z.  
 
 

�lánek X.  
Záv�re�ná ustanovení 

 
1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu ob�ma smluvními stranami a ú�innosti dne 1. 10. 

2018. 
2. Smluvní vztahy neupravené touto Smlouvou se �ídí zejména Ob�Z. Strany tímto výslovn� souhlasí a 

potvrzují, že pro ú�ely této smlouvy se nepoužijí ustanovení § 1793 Ob�Z a veškerá ustanovení právních 
p�edpis�, která jsou fakticky vylou�ena dohodou stran obsaženou v této Smlouv�. 

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž každá strana 
obdrží jeden výtisk. 

4. Tato Smlouva m�že být m�n�na a dopl�ována pouze písemnými, oboustrann� dohodnutými a vzestupn� 
�íslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou sou�ástí.  

5. Bude-li n�které ustanovení této Smlouvy shledáno neplatným �i neú�inným, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této Smlouvy, která jsou na n�m nezávislá a umož�ují rozumné pln�ní Smlouvy v souladu 
s jejím ú�elem. Smluvní strany se v tomto p�ípad� zavazují nahradit ustanovení neplatné �i neú�inné 
novým ustanovením platným a ú�inným, které odpovídá zamýšlenému ú�elu ustanovení. Do té doby platí 
odpovídající úprava obecn� závazných právních p�edpis� �R. 

6. Smluvní strany tímto vzájemn� prohlašují a stvrzují svými podpisy, že obsah této Smlouvy �ádn� zvážily, 
její celý text p�e�etly, rozumí mu a neobsahuje pro n� p�ekvapivá ustanovení, a tudíž Smlouvu uzavírají 
o své svobodné v�li. Rovn�ž tak prohlašují, že jim nejsou známy žádné skute�nosti, které by mohly tuto 
jimi uzavíranou Smlouvu jakkoliv zneplatnit, u�init neú�innou anebo zma�it její ú�el tak, jak jej v této 
Smlouv� vážn� deklarují. 

 
 

 
 
 

V Praze dne:  V Praze dne: 

Za Zhotovitele:  Za Objednatele: 

Ing. Martin Schneider 
vedoucí sekce  

M��ení a energetické služby 

 Ing. Pavel Jaroš,  
místop�edseda p�edstavenstva 

 

Ing. Michal Štarha 
vedoucí odd�lení Realizace 

elektromontážních prací  

 Ing. Ivan Pártl, 
místop�edseda p�edstavenstva 

 


