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SMLOUVA O SPOLUPRÁCI 

při pilotním provozu chytré lampy SMIGHT 
číslo smlouvy Povinného: č. 019/TECH/2018 

číslo smlouvy PRE: ………………….. 

 

 

Smluvní strany: 

 

 

Obchodní firma:  Výstaviště Praha, a.s.  

   se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7   

IČ: 25649329 

   spisová značka: B 5231 vedená u Městského soudu v Praze 

   zastoupena Tomášem Hüblem, předsedou představenstva 

   a Ing. Ivanem Pártlem, členem představenstva 

   zveřejněné číslo účtu: 2015340111/6000 

 

dále jen „Povinný“ na straně jedné 

 

 

a 

 

 

Obchodní firma:  Pražská energetika, a.s. 

se sídlem: Praha 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 

   IČ: 60193913 

spisová značka: B 2405 vedená u Městského soudu v Praze,  

zastoupena Karstenem Krämerem, vedoucím sekce Strategický rozvoj a 

vztahy s akcionáři  

a Vojtěchem Friedem, vedoucím oddělení Elektromobilita a Smart City 

zveřejněné číslo účtu: 4001-0900109423/0300 

   

dále jen „Oprávněný“ nebo „PRE“ na straně druhé 

 

 (společně dále též jako „Smluvní strany“ anebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)  

 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) tuto:  
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SMLOUVU O SPOLUPRÁCI 

při pilotním provozu chytré lampy SMIGHT 
 

I. 

PREAMBULE 

 

1. Jedním z aktuálních témat v energetice je rostoucí obliba obnovitelných zdrojů a 

elektromobilů, podpořená celoevropským tlakem na zlepšování kvality ovzduší zejména v 

městských aglomeracích, přičemž v Praze je v nejbližších letech očekáván masivní rozvoj 

elektromobility.  

2. Na očekávaný rozvoj městské  elektromobility je třeba se dobře připravit a pilotní projekty 

jsou jedinečnou možností, jak získat potřebné zkušenosti. 

3. PRE vlastní rozsáhlou síť dobíjecích stanic pod názvem PREpoint, které jsou umístěné na 

veřejných prostranstvích (zpravidla parkovištích) a je v současné době jednou z předních 

společností v oblasti dobíjení dopravních prostředků na elektriku.  

4. Povinný je provozovatelem Výstaviště Praha v Holešovicích, který je multifunkčním 

prostorem s dlouholetou tradicí, přičemž jediným akcionářem Povinného je hlavní město 

Praha. 

5. Smluvní strany prohlašují, že mají zájem na rozvoji vybavenosti ve veřejném prostoru s 

cílem zvýšení komfortu, bezpečnosti a podpory nízko emisní dopravy ve městě bez toho, 

aby byl narušen jeho jedinečný ráz, a zároveň mají zájem na rozvoji chytrých technologií v 

rámci městské infrastruktury obecně, a tedy společný zájem podpořit oblast SMART CITY. 

6. Povinný  jako provozovatel Výstaviště Praha v Holešovicích je oprávněn užívat pozemek 

parc. č. 1819/5 v k. ú. Bubeneč (dále jen „Parkoviště“), obec Praha, na základě platného 

právního titulu uzavřeného s vlastníkem Parkoviště s tím, že část Parkoviště je využívána 

pro umístění Chytré lampy tak, jak je uvedeno v situačním zákresu, který je jako příloha č. 1 

nedílnou součástí této smlouvy. 

7. PRE je schopna nabídnout v rámci časově omezeného pilotního provozu (dále jen "Pilotní 

provoz") tzv. chytrou lampu veřejného osvětlení typu SM!GHT (dále jen "Chytrá lampa"). 

Chytrá lampa je nabízena ve verzi BASE. Chytrá lampa je obsažena s následujícími 

funkcemi:  

- LED světelný bod (design dle požadavku lokality),  

- informační dioda,  

- Wi-Fi hotspot,  

- SOS tlačítko (propojení s integrovaným záchranným systémem),  

- info display,  

- senzory hluku, teploty, prachu a vlhkosti,  

- stojan pro kola,  

- nabíjecí stanice pro elektromobily (2 X 22 kW) (dále jen "Dobíjecí stanice"). 

 

8. Účelem Pilotního provozu je ověřit funkčnost Chytré lampy v běžném provozu, ověřit její 

spolehlivost, zjistit zpětnou vazbu veřejnosti, získat praktické zkušenosti z provozu apod.  
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9. Oprávněný zamýšlí poskytnout službu nabíjení dopravního prostředku prostřednictvím 

Dobíjecí stanice, za podmínek stanovených v této Smlouvě a obecně na 

www.premobilita.cz.  

10. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v budoucnu má dojít k revitalizaci prostoru 

Výstaviště Praha v Holešovicích. V rámci budoucí revitalizace Smluvní strany hodlají 

přeměnit Pilotní provoz Chytré lampy ve standardní smluvní vztah založený na komerční 

bázi. 

 

II. 

Předmět Smlouvy 
 

1. Smluvní strany se zavazují provést vzájemná plnění v  rámci Pilotního provozu Chytré lampy 

v souladu s touto Smlouvou. 

 

2. Povinný souhlasí v rámci Pilotního provozu s dočasným umístěním Chytré lampy na Parkovišti.  

 

3. Smluvní strany prohlašují, že Chytrá lampa je dočasnou stavbou podle § 506 NOZ.  

 

4. Smluvní strany se zavazují provádět průběžné vyhodnocování Pilotního provozu formou výroční 

zprávy zpracované PRE, přičemž povinný připojí své vyjádření.  

 

 

III. 

Další závazky PRE 

 

1. Chytrá lampa včetně Dobíjecí stanice bude provozována a spravována PRE a to na její 

odpovědnost a náklady. Dobíjecí stanice bude zařazena do zavedeného systému veřejných 

Dobíjecích stanic PREpoint, aby byla zajištěna plná funkčnost a požadovaný standard provozu 

těchto Dobíjecích stanic dle definovaných standardů pro veřejnou mobilní nabíjecí infrastrukturu. 

  

2. Náklady na provoz Chytré lampy a Dobíjecí stanice ponese PRE. 

 

3. LED světelný bod Chytré lampy bude provozován ve stejném režimu jako jiné lampy veřejného 

osvětlení.  

 

4. PRE bere na vědomí, že Povinný neponese jakoukoliv odpovědnost za odcizení, škody a/nebo 

zničení dobíjecí stanice a/nebo jakéhokoliv majetku třetích osob, a že PRE po dobu umístění 

Chytré lampy bude nabíjecí stanici na vlastní náklady udržovat, opravovat a obsluhovat. 

 

5. PRE prohlašuje, že ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných 

hmotách, v platném znění považuje Dobíjecí stanici  

- za veřejně přípustnou dobíjecí stanici  

- za běžnou dobíjecí stanici 

PRE jako provozovatel Dobíjecí stanice splní všechny povinnosti, které uvedený právní předpis 

vlastníkovi, resp. provozovateli dobíjecí stanice ukládá. 

 

 

 

 

 

http://www.premobilita.cz/
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IV. 

Další závazky Povinného 

 

1. Povinný se tímto zavazuje umožnit zájemcům o dobití elektromobilu vjezd na Parkoviště 

za účelem užití Dobíjecí stanice.  

 

2. Povinný se zavazuje informovat PRE o tom, že došlo k poškození Chytré lampy či o 

jakékoliv situaci, která by mohla mít vliv na bezchybný provoz Chytré lampy. Povinný 

bude o těchto skutečnostech informovat PRE na tel. č. xxx, e-mail: xxx. 

 

3. V rámci budoucí revitalizace areálu Výstaviště Praha v Holešovicích se Povinný zavazuje 

zahájit s PRE jednání o nahrazení Pilotního provozu Chytré lampy standardním smluvním 

ujednáním založeném na komerční bázi. Za tímto účelem bude tato Smlouva nahrazena 

tímto novým smluvním ujednáním. 

 

 

Článek V. 

Platební podmínky  

 

1. S ohledem na charakter závazků plynoucích z této Smlouvy nevzniká, kromě dále 

specifikovaného nároku Povinného na přeúčtování nákladů na elektrickou energii k provozu 

Dobíjecí stanice, z této Smlouvy žádné Smluvní straně nárok na finanční plnění. 

 

2. Náklady na elektrickou energii dodávanou za účelem provozování Dobíjecí stanice budou 

přeúčtovány Povinným PRE.  Skutečný odběr elektřiny bude zjištěn dle stavu elektroměru na 

Dobíjecí stanici. Dle zjištěného stavu bude spotřebovaná elektřina následně přefakturována 

Povinným PRE 1x měsíčně Faktura bude vystavena bez DPH a na daňovém dokladu bude 

uvedeno sdělení, že daň odvede Povinný. Pro odečet elektroměru jsou si Smluvní strany povinny 

poskytnout součinnost.  

 

 

Článek VI.  

Závěrečná ujednání 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou 5 ti let.  

 

2. Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 

 

3. Na právní vztahy vyplývající nebo související s touto Smlouvou a v ní výslovně neupravené se 

přiměřeně uplatní ustanovení NOZ. 

 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním 

dle zákona o registru smluv. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou 

vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

 

5. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva bude zveřejněna 

v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějšího 

předpisu (dále jen „zákon o registru smluv“). Uveřejnění této smlouvy podle zákona o 

registru smluv zajistí Povinný. Povinný je oprávněn takto uveřejnit tuto smlouvu v plném 

znění. 
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6. Smluvní strany se zavazují, že pokud se kterékoli ustanovení Smlouvy nebo s ní související 

ujednání či jakákoli její část ukážou být neplatnými, zdánlivými či se neplatnými nebo 

zdánlivými stanou, neovlivní tato skutečnost platnost Smlouvy jako takové. V takovém 

případě se strany zavazují nahradit neplatné či zdánlivé ustanovení ustanovením platným, 

které se svým ekonomickým účelem pokud možno nejvíce podobá neplatnému nebo 

zdánlivému ustanovení. Obdobně se bude postupovat v případě ostatních zmíněných 

nedostatků Smlouvy či souvisejících ujednání. 

 

7. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní 

strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost 

Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný 

po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a 

nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

 

8. Smluvní strany výslovně prohlašují, že základní podmínky Smlouvy jsou výsledkem jednání 

Smluvních stran a každá ze Smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah základních 

podmínek Smlouvy. 

 

9. Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží Povinný a Oprávněný. 

 

10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a jsou seznámeny 

s jejím obsahem, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, 

dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany prohlašují, že 

Smlouva představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech a neexistují náležitosti, 

které by Smluvní strany neujednaly.  

 

 

 

V Praze dne …………  

 

Za Povinného:   

 

 

 

V Praze dne ……………. 

 

Za PRE: 

 
___________________________________ 

 
_______________________________________ 

Tomáš Hübl 

předseda představenstva                                                             

Výstaviště Praha, a.s. 
 

Karsten Krämer 
vedoucí sekce Strategický rozvoj a vztahy s 

akcionáři 

Pražská energetika, a.s. 
  

 
__________________________________ 

 
_______________________________________ 

 

Ing. Ivan Pártl                            Vojtěch Fried 

člen představenstva                                                               vedoucí oddělení Elektromobilita a Smart City 

Výstaviště Praha, a.s.                                                   Pražská energetika, a.s. 
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Příloha č. 1: situační zákres umístění Chytré lampy 

 

 


