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SMLOUVA O PROVOZOVÁNÍ PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ 

 

(dále jen „Smlouva“) 
 

Stavba:    Elektrická polarizovaná drenáž 

Číslo smlouvy DP:   000480 00 15   

Číslo smlouvy PPD:   439-2015-OSDS  

 

Smluvní strany: 
 

Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. 
se sídlem:   Praha 4, U Plynárny 500, PSČ: 145 08  
zastoupená:   vedoucím odboru, na základě plné 

moci ze dne 01.09.2014 (příloha č. 1) 
IČO:    27403505 

DIČ:    CZ27403505, plátce DPH 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s.,  
číslo účtu:               6103692/0800  

zapsaná:                       v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

    oddíl B, vložka č. 10356 

(dále jen „PPD“) 

 

a 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem:   Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ: 190 22 

zastoupená:  Ing. Jaroslavem Ďurišem, předsedou představenstva a 

 Bc. Magdalenou Češkovou, místopředsedkyní představenstva  

IČO:    00005886 

DIČ:    CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., Pobočka Rytířská 29, 110 00 Praha 1 

číslo účtu:   1930731349/0800 

zapsaná:                         v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne 
11.7.1991, oddíl B, vložka č. 847 

(dále jen „Vlastník“) 
 

(dále označováni též společně jako „Smluvní strany“) 
 

uzavírají podle ust. § 1746 odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném 
znění smlouvu o provozování plynárenského zařízení 

 

 

Čl. I 

Úvodní ustanovení 
 

1. V rámci stavby provozování tramvajových tratí a jejich vlivu na okolní konstrukce je 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost vlastníkem vybudovaných 

plynárenských zařízení (dále jen „PZ“): elektrická polarizovaná drenáž (dále jen 
EPD) a skříň pro EPD s monitorovacím zařízením, jejichž seznam je uveden v příloze 
č. 2 a jejich situace jsou na CD v příloze č. 3  
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2. Rozsah shora uvedeného PZ je určen jeho geodetickým zaměřením, které bude předáno 
PPD Vlastníkem při přejímacím řízení. 

3. PPD je oprávněna k provozování PZ na základě licence, udělené jí v souladu se zákonem 
č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění. 
 

4. Nově vybudované elektrické polarizované drenáže budou doplněny k této smlouvě 
formou dodatku. 

 

 

 

Čl. II 

Účel Smlouvy 

 

Účelem Smlouvy je zabezpečení provozu PZ v rozsahu uvedeném v čl. I a IV Smlouvy. 
 

 

Čl. III 

Předání plynárenského zařízení 
 

1. Vlastník předá PPD protokolárně PZ, uvedené v čl. I Smlouvy: 
1) ve stavu, způsobilém k účelu užívání podle č. II Smlouvy, 
2) s provozní dokumentací, která je uvedena ve vyjádření PPD k projektu stavby. 

2. Doklady, prokazující povolení k užívání dokončené stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 
Sb., stavební zákon, v platném znění, budou PPD – odboru správy distribuční soustavy -
předány v termínu do 14 dnů po jejich vydání stavebním úřadem. 

3. Vlastník souhlasí s tím, že PPD bude využívat PZ k účelům vymezeným v zákoně 
č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění. 
 

 

 

Čl. IV 

Povinnosti PPD 

 

1. PPD se ode dne protokolárního převzetí PZ, uvedeného v čl. I a dokladů podle čl. III 
Smlouvy zavazuje zajistit jeho bezpečný a spolehlivý provoz podle technických pravidel 
TPG 905 01 „Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenského zařízení“ 
a ostatních platných právních předpisů na úseku bezpečnosti práce a technických norem, 
v rozsahu: 

1) inspekce, provozní revize a plánované údržby podle ČSN 038373 

2) havarijních a provozních oprav,  

Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s bodem 1) tohoto odstavce čl. IV Smlouvy hradí 
PPD. Náklady na havarijní a provozní opravy, uvedené v bodě 2) tohoto odstavce čl. IV 

Smlouvy, hradí Vlastník, a to za podmínky, že tyto náklady PPD předem prokazatelně 
projedná s Vlastníkem. 
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Čl. V 

Povinnosti Vlastníka 

1. Vlastník se zavazuje: 
1) uhradit náklady na odstranění škod, způsobených na PZ třetími osobami a živelními 

pohromami, 

2) uhradit náklady na havarijní a provozní opravy (dle ustanovení čl. IV Smlouvy), 
3) zajistit u zhotovitele stavby odstranění závad, vzniklých v záruční době z titulu 

nekvalitně provedené práce nebo vady materiálu, 
4) v případě požadavku třetí osoby na provedení přeložky nebo jiné úpravy PZ pověřit 

PPD stanovením technických podmínek,  
5) projednat s PPD finanční zabezpečení provedení této přeložky nebo jiné úpravy PZ. 

 

Náklady na odstranění škod a na havarijní a provozní opravy dle bodu 1) a 2) tohoto čl. V 

Smlouvy se rozumí účelně vynaložené a prokazatelné náklady PPD. Tyto náklady se 
zavazuje Vlastník zaplatit na základě faktury – daňového dokladu vystavené v zákonné 
lhůtě ode dne uskutečnění zdanitelného plnění – provedení opravy (dále jen „DUZP“) se 

splatností 30 dnů ode dne jeho doručení Vlastníkovi. Faktura – daňový doklad bude mít 
náležitosti daňového a účetního dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb. o DPH a zák. č. 
563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. Kromě zákonných náležitostí bude obsahovat 
číslo objednávky. Případné náklady, související s činností uvedenou v bodě 3. tohoto 
článku, hradí Vlastník. 
 

2. Vlastník bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty PPD. V případě, 
že PPD nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Vlastník pouze základ daně a výši DPH 
uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. Stane-

li se PPD nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Vlastník pouze základ daně. Příslušná 
výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení PPD o jeho úhradě příslušnému 
správci daně. 

 

 

Čl. VI 

Doba trvání a způsob ukončení smluvního vztahu 

 

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

2. Smlouva může být ukončena dohodou Smluvní stran. 
3. Smluvní strany mohou Smlouvu vypovědět bez udání důvodů písemnou výpovědí. 

Výpovědní lhůta je šestiměsíční a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího 
po doručení výpovědi druhé Smluvní straně.  

4. Smlouva zanikne též v případě, že licence na distribuci plynu udělená PPD k provozování 
PZ podle zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, v platném znění, zanikne nebo 
bude zrušena. 

5. PPD se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení závazků vyplývajících pro něj 
z této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 2000 Občanského zákoníku. 
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Čl. VII 

Ostatní ujednání 
 

1. Ke dni skončení tohoto smluvního vztahu se PPD zavazuje protokolárně předat 
Vlastníkovi PZ uvedené v čl. I Smlouvy ve stavu, v jakém jej od Vlastníka převzal, 
s přihlédnutím k běžnému opotřebení, pokud nedojde mezi Smluvními stranami 
k uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví předmětného PZ. 

2. Ke dni skončení tohoto smluvního vztahu sepíší Smluvní strany Protokol o předání 
a převzetí PZ.  

3. Vlastník se zavazuje zajistit provoz a údržbu předmětného PZ po skončení tohoto 
smluvního vztahu a o této skutečnosti předložit PPD doklad, a to nejpozději v den 
skončení platnosti Smlouvy. 

4. V případě, že se Vlastník rozhodne PZ prodat, zavazuje se nabídnout je písemnou výzvou 
přednostně ke koupi PPD. Nabídkou je Vlastník vázán po dobu 60 dnů od jejího doručení 
PPD. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena PZ bude sjednána dohodou Smluvních 
stran. Pokud ve shora uvedené lhůtě nedojde k uzavření kupní smlouvy, závazek 
Vlastníka zaniká.  

5. Zastupování Vlastníka ve věcech Smlouvy:  
ve věcech smluvních:  edoucí odboru Veřejné zakázky, 

poptávková řízení, tel. 

ve věcech technických:  vedoucí odd. Správa napájení TT,  

 

 

Čl. VIII 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Právní vztahy Smluvních stran Smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění a příslušnými ustanoveními předpisů souvisejících. 
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 

3. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými oboustranně podepsanými dodatky. 

4. Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této 
Smlouvy (včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane 
neplatným nebo zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní 
ustanovení této Smlouvy. Strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý závazek takovým 
novým platným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné 
míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Ustanovení tohoto článku je 
plně oddělitelné od ostatních ustanovení této Smlouvy. 

5. PPD souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla zveřejněna Vlastníkem na jeho webových 
stránkách www.dpp.cz, a prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje 
za obchodní tajemství ani za důvěrné informace a uděluje proto svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Vlastník a dva obdrží 
PPD. 
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7. Smluvní strany po přečtení Smlouvy společně prohlašují, že s textem Smlouvy souhlasí, 
veškerá smluvní ujednání byla učiněna podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně a na důkaz toho připojují jejich oprávnění zástupci své vlastnoruční 
podpisy. 

 

 

Přílohy: 

č. 1 – plná moc pro p. ze dne 01.09.2014 

č. 2 – seznam EPD k provozování na základě této SOP 

č. 3 – situace jednotlivých EPD na CD 

 

 

 

V Praze dne ............... 

 

 

Za PPD: 

V Praze dne ............... 

 

 

Za Vlastníka: 
 

 

 

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

vedoucí odboru správy distribuční soustavy 

na základě plné moci ze dne 01.09.2014 

Pražská plynárenská Distribuce, a.s. 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. 
 

 

 

 

……………………………………… 

Ing. Jaroslav Ďuriš 

předseda představenstva                                          
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost  
 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

Bc. Magdalena Češková 

místopředsedkyně představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost  
 

 


