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Číslo smlouvy PRE: 61230/2019/052 

Číslo smlouvy Partnera: 4540/2019 

 

Smlouva o spolupráci  

při výstavbě veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily  

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění 

 

Pražská energetika, a.s. 

se sídlem:   Na Hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10  

IČ:    60193913    

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2405 

zastoupená:  Karstenem Krämerem, vedoucím sekce Strategický rozvoj a vztahy s akcionáři 

  a Vojtěchem Friedem, vedoucím oddělení Elektromobilita a Smart City 

(dále jen  „PRE“)  

 

a 

 

Městská část Praha 16 

se sídlem:  Václava Balého 23/3, Radotín, 153 00 Praha 

IČ:   00241598   

zastoupena:   Mgr. Karlem Hanzlíkem, starostou 

 (dále jen „Partner“) 

dále společně také jako „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „Smluvní strana“ 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE Smluvní strany mají společný zájem na rozvoji elektromobilility, 

kterou považují za perspektivní druh moderní nízko emisní dopravy;  

VZHLEDEM K TOMU, ŽE PRE je provozovatelem rozsáhlé sítě veřejných dobíjecích stanic 

pro elektromobily a má zájem tuto síť dále rozšiřovat, a to převážně na území hl. města Prahy; 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE Partner je Městskou částí hl. města Prahy, která má zájem 

nabízet službu dobíjení elektromobilů svým obyvatelům; 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE PRE zpracovává žádost o finanční podporu (dotaci) do 

Operačního programu Doprava, výzvy č. 69 "Podpora rozvoje doplňkové sítě dobíjecích 

stanic" s termínem ukončení výzvy 30. 9. 2019; 

se Smluvní strany dohodly na uzavření této smlouvy (dále jen jako „Smlouva“) v tomto 

znění: 

 

Článek I. 

1. Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek spolupráce Smluvních stran za účelem 

rozvoje infrastruktury pro elektromobilitu na území příslušné městské části hl. města 

Prahy (Partnera). 

2. Smluvní strany mají zájem o vybudování běžných veřejných dobíjecích stanic v lokalitách 

dle přílohy č.1. 

3. V případě, že nebude technicky možné v dané lokalitě veřejnou dobíjecí stanici 

vybudovat, Smluvní strany vyvinou veškeré potřebné úsilí k nalezení jiné vhodné lokality. 

Uvedený seznam lokalit může být dále rozšířen na základě dohody Smluvních stran 

dodatkem k této Smlouvě.  
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4. Partner za tímto účelem poskytne PRE příslušné části pozemků nutných k výstavbě a 

provozování veřejných dobíjecích stanic PRE včetně příslušných parkovacích stání, a to 

formou nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy, resp. smlouvy o zřízení věcného 

břemene. Přesné podmínky výstavby veřejných dobíjecích stanic budou stanoveny 

v příslušné smlouvě pro danou lokalitu s tím, že u platebních podmínek bude zohledněno, 

že se jedná o dlouhodobou službu poskytovanou veřejnosti. Smluvní strany se zavazují 

uzavřít příslušnou smlouvu pro danou lokalitu poté, kdy PRE získá příslib dotace (tzv. 

Schvalovací protokol) od poskytovatele dotace (Ministerstva dopravy ČR). 

5. V rámci spolupráce Smluvních stran poskytne PRE, v případě zájmu, Partnerovi 

zvýhodněnou nabídku operativního leasingu pro 1 – 3 automobily v kategorii Volkswagen 

e-Golf na 1 – 3 roky dle požadavků Partnera (předpokládaná cena 19.000 Kč + DPH/ 

měsíc). Zároveň PRE zajistí Partnerovi dodávku chytré lampy Smight Base Tower pro 

účely dobíjení elektromobilů a elektrokol za zvýhodněnou cenu ve výši 190.000 Kč + 

DPH.  

6. Na základě této Smlouvy nevzniká Smluvním stranám nárok na vzájemné finanční plnění.  

 

Článek II. 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 30. června 2023. 

2. Tuto Smlouvu lze měnit jen formou písemných, vzestupně číslovaných a oboustranně 

odsouhlasených a podepsaných dodatků v listinné podobě. 

3. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 1 obdrží 

PRE a 1 Partner. 

4. Tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní 

strany si sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy včetně jejich případných dodatků v 

registru smluv zajistí Partner v souladu se zákonem o registru smluv. V případě, že PRE 

požaduje anonymizovat ve Smlouvě údaje, které naplňují výjimku z povinnosti uveřejnění 

ve smyslu zákona o registru smluv, pak je povinen tyto údaje včetně odůvodnění 

oprávněnosti jejich anonymizace specifikovat nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu této 

Smlouvy písemně Partnerovi. Marným uplynutím této lhůty platí, že PRE souhlasí s 

uveřejněním Smlouvy v plném rozsahu nebo s anonymizací údajů, které dle názoru 

Partnera naplňují zákonnou výjimku z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv. 

5. PRE bere na vědomí, že v případech, kdy pozemky, na kterých se nacházejí lokality 

popsané v příloze č. 1 této Smlouvy, nejsou ke dni uzavření této Smlouvy svěřeny do 

správy Partnera ve smyslu § 19 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném 

znění. PRE bere na vědomí, že před uzavřením příslušné smlouvy pro danou lokalitu dle 

čl. I odst. 4 věta třetí této Smlouvy bude nutné projednat umístění Dobíjecí stanice 

s hlavním městem Prahou, přičemž Partner nemá námitek s případnou instalací. 
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6. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem 

jejího uveřejnění v registru smluv. 

 

V __________ dne __________ 

 

Za Partnera: 

 

 

 

 

_________________________ 

Mgr. Karel Hanzlík, starosta 

MČ Praha 16 

 

 

 

 

 

V Praze dne __________ 

 

Za PRE: 

 

 

 

 

_________________________ 

Karsten Krämer 

vedoucí sekce Strategický rozvoj a vztahy 

s akcionáři 

Pražská energetika, a.s. 

 

 

 

 

_________________________ 

Vojtěch Fried 

vedoucí oddělení Elektromobilita a Smart City 

Pražská energetika, a.s. 
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Příloha č. 1 – Seznam lokalit 

 

Poř.č. lokalita 
katastr. 

Území 
Parcela Vlastník GPS 

Dobíjecí 

stanice/počet 

parkovacích 

stání 

1 

Radotín - 

Sídliště 

 

Radotín 

[738620] 

 

1108/27; 

1108/158 

HLAVNÍ MĚSTO 

PRAHA - Svěřená 

správa nemovitosti 

MČ Praha 16 

49.980032N, 

14.352408E 

1x AC 

2x22kW, 2 

parkovací stání 

2 
Radotín -      

K Lázním 

Radotín 

[738620] 

2548; 

1252/1 

HLAVNÍ MĚSTO 

PRAHA - Svěřená 

správa nemovitosti 

MČ Praha 16 

49.979413N, 

14.358395E 

1x AC 

2x22kW, 2 

parkovací stání 

3 

Radotín - 

náměstí 

Osvoboditelů 

Radotín 

[738620] 

357/32; 

342/1 

HLAVNÍ MĚSTO 

PRAHA - Svěřená 

správa nemovitosti 

MČ Praha 16 

49.983972N, 

14.361316E 

1xAC 2x22kW, 

1x DC min. 50 

kW, 4 

parkovací stání, 

4 
Radotín - 

Vrážská  

Radotín 

[738620] 
2502 

HLAVNÍ MĚSTO 

PRAHA 

449.985041N, 

14.363861E 

1x DC min. 50 

kW, 2 

parkovací stání 

5 

TS 175  

náměstí 

Osvoboditelů 

Radotín 

[738620] 
357/30 

HLAVNÍ MĚSTO 

PRAHA - Svěřená 

správa nemovitosti 

MČ Praha 16 

49.9846, 

14.3602 

2 wallboxy AC 

1x22kW, 2 

parkovací stání 

6 
TS 4330 

Výpadová 

Radotín 

[738620] 

95/1; 

95/2 

HLAVNÍ MĚSTO 

PRAHA - Svěřená 

správa nemovitosti 

MČ Praha 16 

49.9828, 

14.36548 

2 wallboxy AC 

1x22kW, 2 

parkovací stání 

 


