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Nemocnice Na Bulovce                                                                                                                                           
se sídlem:   Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 - Libeň 
IČO:    000 64 211  
DIČ:    CZ00064211                                                                                                              
zastoupená:   Mgr. Janem Kvačkem, ředitelem 
bankovní spojení:  16231081/0710   
datová schránka:  n9hiezm    
(dále jen „povinný“) na straně jedné 
 
a 
 
IMMORENT PTC, s.r.o.                                                                                                                        
se sídlem:   Budějovická 1518/13a, 140 00 Praha 4 - Michle                                                                                                                                                                                                                                                      
zastoupená:   Ing. Petrem Doškářem a Mateiem Filipidescu, jednateli společnosti 
IČO:    284 26 398  
DIČ:    CZ28426398                                                                                                                                  
zapsaná:   v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 140647 
bankovní spojení:  …………….. 
datová schránka:  hfdbqa6 
(dále jen „oprávněný“) na straně druhé 

(povinný a oprávněný dále společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“) 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 1257 a násl. a § 1267 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), tuto 

 
smlouvu o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě 

(dále jen „smlouva“) 
 

Článek I. 
Vymezení nemovité věci ve vlastnictví České republiky 

 
Povinný je dle svého prohlášení, dokládaného příslušným výpisem z katastru nemovitostí, příslušný 

hospodařit s dále popsaným pozemkem ve vlastnictví České republiky, který je zapsán v katastru 

nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, katastrální pracoviště Praha, na dále 

uváděném listu vlastnictví, pro k.ú. Libeň, obec Praha: 

Pozemek (pozemková parcela) Druh pozemku Způsob využití List vlastnictví 

parc. č. 353/1 ostatní plocha zeleň 890 

 
(dále jen „Pozemek“). 

 
Článek II. 

Vymezení nemovité věci ve vlastnictví oprávněného 
 

2.1. Oprávněný je dle svého prohlášení vlastníkem budovy č.p. 2437, způsob využití: jiná stavba, obec 

Praha, část obce Libeň, zapsané na LV č. 13474, k.ú. Libeň, umístěné na pozemcích parc.č. 351/7 

a parc. č. 353/9, vše v k.ú. Libeň, obec Praha (dále jen „budova“). 
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2.2. Oprávněný prohlašuje, že výstavba inženýrských sítí pro budovu specifikovaných dále a 

uložených na částech Pozemku je dokončená a užívání inženýrských sítí bylo povoleno 27.07.2012. 

 
Článek III. 

Zřízení služebnosti 
 

3.1. Povinný tímto zřizuje k části Pozemku, vyznačené v geometrickém plánu (dále jen „GP“) č. 4490-

4/2018 vyhotoveném dne 01.03.2018, schváleném dne 08.03.2018 příslušným katastrálním úřadem 

pod č.j. PGP-1089/2018-101, v GP č. 4491-4/2018 vyhotoveném dne 23.02.2018, schváleném dne 

01.03.2018 příslušným katastrálním úřadem pod č.j. PGP-949/2018-101, v GP č. 4492-4/2018 

vyhotoveném dne 01.03.2018, schváleném dne 08.03.2018 příslušným katastrálním úřadem pod č.j. 

PGP-1080/2018-101, v GP č. 4493-4/2018 vyhotoveném dne 28.02.2018, schváleném dne 06.03.2018 

příslušným katastrálním úřadem pod č.j. PGP-1043/2018-101, v GP č. 4494-4/2018 vyhotoveném dne 

28.02.2018, schváleném dne 06.03.2018 příslušným katastrálním úřadem pod č.j. PGP-1044/2018-

101, v GP č. 4496-4/2018 ze dne 01.03.2018, schváleném dne 07.03.2018 příslušným katastrálním 

úřadem pod č.j. PGP-1071/2018-101, vše vyhotovené společností Delta G s.r.o., IČO 02362538, 

Tiskařská 257/10, Praha 10 a v GP č. 3631-100/2012 vyhotoveném dne 12.09.2012, schváleném dne 

12.10.2012 příslušným katastrálním úřadem pod č.j. 4005/2012, vyhotoveném společností 3G Praha 

s.r.o., IČO: 272 02 101, sídlem Ke Stírce 1766/5, Praha 8 (dále též souhrnně jako „geometrické 

plány“), o celkové výměře 122 m2 (dále jen „Zatížený pozemek“) služebnost inženýrských sítí, a to 

s obsahem sjednaným v čl. IV. této smlouvy (dále jen „služebnost“), ve prospěch každého vlastníka 

budovy, a to jako věcné právo in rem. Oprávněný tuto služebnost přijímá. 

3.2. Geometrické plány specifikované v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy tvoří její 

neoddělitelnou součást jako její přílohy č. 1-7. 

 
Článek IV. 

Práva a povinnosti ze služebnosti 
 

4.1.  Každý vlastník budovy je na základě této smlouvy oprávněn na Zatíženém pozemku vlastním 

nákladem, vhodným a bezpečným způsobem: 

a)  zřídit a uložit na Zatíženém pozemku zařízení: přípojku vysokého napětí, přípojku nízkého 

napětí, osvětlení včetně všech souvisejících kabelů, přípojek, obslužných zařízení a jiných 

zařízení (dále jen „zařízení“);  

b)  zřídit a uložit pod povrch Zatíženého pozemku vedení: k přípojce vysokého napětí, 

k přípojce nízkého napětí, chladu a tepla, kabelu k závorám, kabelu k osvětlení, splaškové 

kanalizace a dešťové kanalizace včetně všech souvisejících kabelů, přípojek, obslužných 

zařízení a jiných zařízení (dále jen „kabelové vedení“);  

c)  provozovat a udržovat zařízení a kabelové vedení, provádět prohlídky, údržby, opravy, 

přeložení nebo jiné stavební či jiné úpravy (včetně těch, které umožňují modernizaci 

zařízení a/nebo kabelového vedení) zařízení a kabelového vedení, včetně jejího případného 

odstranění (dále jen společně „údržba“);  
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d)  vstupovat, vjíždět, odcházet a odjíždět z a na Zatížený pozemek po dobu nezbytně nutnou a 

v rozsahu nutném pro účely prohlídky či údržby a umožnit výkon těchto práv po písemném 

oznámení povinnému všem třetím osobám pověřených oprávněným k provádění údržby. 

4.2. Povinný je povinen zpřístupnit Zatížený pozemek oprávněnému za účelem prohlídky či údržby po 

předchozím projednání, jehož obsahem vždy bude označení důvodu prohlídky, eventuálně druhu 

údržby, doby provádění prací a označení osoby pověřené oprávněným k provedení údržby. Nesnese-li 

při náhlém poškození zařízení nebo kabelového vedení údržba odkladu, oprávněný ji zajistí bez 

předchozího projednání s povinným, avšak je povinen o této skutečnosti neprodleně povinného 

písemně informovat.  

4.3. Oprávněný je povinen místo provádění údržby vždy řádně označit a zabezpečit je tak, aby 

ochránil majetek povinného a zdraví osob nacházejících se v areálu povinného. Po skončení prací je 

oprávněný povinen vždy uvést Zatížený pozemek v místě prováděných prací na vlastní náklady do 

předešlého stavu s přihlédnutím k provedeným pracím vč. odvozu odpadu vzniklého prováděním 

prací a nahradit povinnému škodu způsobenou provedením prací, přičemž za škodu se nepovažuje 

nutné omezení Zatíženého pozemku po dobu provádění prací ani změna Zatíženého pozemku 

v důsledku provedení prací v souladu s touto smlouvou. 

4.4. Oprávněný služebnost popsanou výše přijímá a povinný se zavazuje oprávněnému výkon práv ze 

služebnosti umožnit a trpět jej. Povinný se zavazuje zdržet se všeho, co by mohlo vést k ohrožení 

zařízení a/nebo kabelového vedení a učinit vše k zajištění nerušeného neomezeného výkonu práv ze 

služebnosti, zejména se zdržet veškerých úkonů, které by výkonu práv ze služebnosti bránily nebo 

omezovaly. 

4.5.  Povinný se zavazuje oprávněnému vždy 21 kalendářních dnů předem písemně oznámit potřebu 

provedení prací na účelových komunikacích na Zatíženém pozemku a potřebu jakkoliv omezit a/nebo 

přerušit vstup a vjezd na Zatíženém pozemku, které jakkoliv omezí oprávněného v užívání Zatíženého 

pozemku a potřebné práce provést tak, aby byl oprávněný co nejméně omezován.  

 
 

Článek V. 
Doba trvání služebnosti 

a úplata za její zřízení 
 

5.1.  Služebnost se touto smlouvou zřizuje ve prospěch každého vlastníka budovy na dobu neurčitou, 

tj. jako časově neomezená služebnost bez možnosti výpovědi., přičemž zaniká způsobem stanoveným 

občanským zákoníkem. 

5.2.  Povinný zřizuje služebnost na Zatíženém pozemku ve prospěch oprávněného za jednorázovou 

úplatu ve výši 117.694,- Kč (slovy: jednostosedmnácttisícšestsetdevadesátčtyři korun českých), která 

je cenou zjištěnou znaleckým posudkem č. 3208-156/2018 ze dne 6. prosince 2018, ve znění dodatku 

č. 1 znaleckého posudku ze dne 6. března 2019, vypracovaném znaleckým ústavem Grant Thornton 

Valuations, a.s., IČO: 63079798 (dále jen „úplata za služebnost“). Oprávněný se zavazuje uhradit 

povinnému úplatu za služebnost do 14 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy za 

předpokladu, že mu bude doručen daňový doklad na zaplacení úplaty za zřízení služebnosti. Má se za 
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to, že ve shora uvedené úplatě jsou zahrnuty též veškeré náklady na zachování a opravy věci, která je 

pro služebnost určena.  

5.3. Platbu dle této smlouvy oprávněný uhradí povinnému bezhotovostním převodem na jeho účet 

uvedený v záhlaví smlouvy na základě faktury povinného. 

 
Článek VI. 

Návrh na vklad služebnosti do veřejného seznamu 
 

6.1. Smluvní strany se zavazují podepsat v den podpisu této smlouvy návrh na vklad služebnosti 

váznoucí na Zatíženém pozemku do katastru nemovitostí. Návrh na vklad služebnosti podá za smluvní 

strany povinný ve lhůtě do 14 (čtrnácti) dnů poté, co oprávněný zaplatí povinnému úplatu, a to 

společně s jedním stejnopisem této smlouvy příslušnému katastrálnímu úřadu za účelem povolení 

vkladu služebnosti na Zatížený pozemek ve prospěch oprávněné nemovitosti – budovy do katastru 

nemovitostí.   

6.2. Správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu 

uhradí oprávněný vylepením kolku v hodnotě zákonem stanovené k datu podání návrhu na prvopisu 

návrhu na vklad před jeho předáním povinnému nebo jiným způsobem. 

6.3. Smluvní strany se zavazují učinit veškeré potřebné kroky nutné k tomu, aby příslušný katastrální 

úřad mohl řádně rozhodnout o povolení vkladu služebnosti ve prospěch oprávněného, a to v co 

nejkratším termínu. Za tímto účelem se smluvní strany zavazují poskytnout si vzájemně nezbytnou 

součinnost, případně k výzvě příslušného katastrálního úřadu ve vzájemné součinnosti odpovídajícím 

způsobem doplnit návrh na zahájení řízení o povolení vkladu služebnosti do katastru nemovitostí. 

6.4. Služebnost k Zatíženému pozemku vzniká oprávněnému vkladem služebnosti do katastru 

nemovitostí, a to s právními účinky ke dni, kdy byl návrh na vklad služebnosti katastrálnímu úřadu 

doručen. 

6.5. Pokud by tato smlouva byla shledána příslušným katastrálním úřadem za nezpůsobilý podklad 

pro vklad práva odpovídající služebnosti do katastru nemovitostí, zavazují se smluvní strany uzavřít 

do 15 dnů ode dne výzvy učiněné oprávněným povinnému novou smlouvu o zřízení pozemkové 

služebnosti inženýrské sítě, která nahradí tuto smlouvu, a to tak, aby byly odstraněny či opraveny 

skutečnosti, které způsobily, že na základě této smlouvy nedošlo k vkladu práva odpovídajícího 

služebnosti do katastru nemovitostí, a aby tato nová smlouva o zřízení pozemkové služebnosti 

inženýrské sítě obsahovala stejné podstatné náležitosti jako tato smlouva. Takto jsou smluvní strany 

povinny postupovat do té doby, než dojde ke vkladu práva odpovídajícího služebnosti do katastru 

nemovitostí. Tento odstavec této smlouvy je plně oddělitelný od ostatních ustanovení této smlouvy.  

6.6. Nebude-li nová smlouva podle odst. 6.5. této smlouvy uzavřena ani do 2 měsíců ode dne právní 

moci rozhodnutí Katastrálního úřadu o zamítnutí návrhu na vklad práva, je smluvní strana, která toto 

neuzavření nové smlouvy nezavinila, oprávněna od této smlouvy odstoupit. Právo odstoupit od této 

smlouvy má každá ze smluvních stran též v případě, že příslušný katastrální úřad opětovně zamítne 

návrh na vklad práva odpovídající služebnosti i po odstranění vad smlouvy. 
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6.7. V případě odstoupení od této smlouvy jsou smluvní strany povinny si vrátit vzájemná plnění. 
Odstoupením od této smlouvy není dotčeno právo smluvních stran na náhradu jim v důsledku 
odstoupení vzniklé škody. 

 
Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 
 

7.1.  Doručování písemností dle této smlouvy se děje vždy písemně buď proti potvrzení o osobním 

převzetí písemnosti, nebo doporučeným dopisem s dodejkou na adresu smluvní strany uvedené 

v záhlaví této smlouvy. Písemnost je doručena dnem osobního převzetí nebo dnem převzetí poštovní 

zásilky.  Za doručení se pro účely této smlouvy považuje též případ, kdy adresát odmítne osobní 

předání nebo doručení poštou.  

7.2. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní 

budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout do jednoho měsíce ode dne, 

kdy některá ze smluvních stran druhé smluvní straně oznámí své přesvědčení o existenci sporu nebo 

svůj návrh na jeho řešení, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.  

7.3. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 (třech) stejnopisech o právní síle originálu, z nichž každá strana 

obdrží po jednom stejnopisu a jeden stejnopis je určen pro příslušný katastrální úřad. Součástí 

každého vyhotovení smlouvy jsou geometrické plány, jak jsou tyto výše vymezeny. 

7.4. Všechny změny nebo doplňky této smlouvy mohou být učiněny pouze se souhlasem obou 

smluvních stran, a to písemnou formou dodatkem k této smlouvě. 

7.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu v pořadí druhou podepisující se smluvní 

stranou a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, které v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. 

o registru smluv zajistí povinný, přičemž v podání uvede také identifikaci datové schránky 

oprávněného. 

7.6. Zástupci smluvních stran shodně prohlašují, že jsou plně způsobilí k právnímu jednání, že se před 

podpisem smlouvy podrobně seznámili s jejím obsahem, že jí plně rozumějí a že smlouva vyjadřuje 

jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

7.7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  

 č. 1 Geometrický plán č. 4490-4/2018 
 č. 2 Geometrický plán č. 4491-4/2018 
č. 3 Geometrický plán č. 4492-4/2018 
č. 4 Geometrický plán č. 4493-4/2018 
č. 5 Geometrický plán č. 4494-4/2018 
č. 6. Geometrický plán č. 4496-4/2018 
č. 7 Geometrický plán č. 3631-100/2012 
č. 8 xxx xxx xxx  
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V Praze dne: 14.1.2020     V Praze dne: 14.2.2020 

za IMMORENT PTC, s.r.o    za Nemocnici Na Bulovce 

 

 

_____________________________                                   _______________________________           

              Ing. Petr Doškář                                                           Mgr. Jan Kvaček 
           jednatel                               ředitel 

 

_____________________________                                                                                                       
                  Matei Filipidescu                                                                                                                                            
                        Jednatel 
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