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'"? ' editelství silnic a dálnic CR
státní příspěvková organizace
Na Pankráci 546/56
145 05 Praha 4 - Nusle
zastoupená na základě pověření

MBA, ředitelkou Správy Praha
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu:
Číslo smlouvy:
Datová schránka: zjq4rhz

(dále jen ,,poskytovatel")

a

ČR- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
jejímž jménem jedná brig. gen. JUDr. Václav Kučera, PhD., MBA-ředitel
bankovní spojení : ČNB
č. účtu : 123-507432881/0710
IČ : 75151481
Číslo smlouvy: č.j.KRps-182893/čj-2020-0100NT
Datová schránka: 2dtaiu5u

(dále jen ,,uživatel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

SMLOUVU O UŽÍVÁNÍ

na základě ustanovení § 2201 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a
příslušných ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích,

jejímž cílem je vzájemné zajištění závazků smluvních stran vedoucích ke splnění účelu této
smlouvy, tak jak je specifikován a konkretizován v jejích následujících ustanoveních. Po
zvážení všech ustanovení obsažených v této smlouvě, s úmyslem být touto smlouvou právně
vázáni se účastníci smlouvy dohodli takto:



I.
Vlastnické vztahy a účel užívání

1.1. Česká republika je vlastníkem a poskytovateli přísluší na základě Zřizovací listiny
hospodařit s mýtnými branami dle Přílohy č. l této smlouvy o užívání ( dále jen"
Předmět užívání").

1.2. Uživatel prohlašuje, že Předmět užívání , specifikovaný v článku I této smlouvy, resp.
jeho část určenou v článku II. této smlouvy, hodlá použít k umístění a provozování
kamerové techniky s online přenosem dat. Příkon celé sestavy na jednu mýtnou bránu
je specifikován v Příloze č. l Smlouvy.
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II.
Předmět smlouvy

2.1. Poskytovatel na základě této smlouvy přenechává uživateli Předmět užívání
specifikovaný v článku III. odstavec l této smlouvy a uživatel se zavazuje za Předmět
užívání zaplatit poskytovateli sjednanou úplatu rovnající se přímým nákladům za
úhradu spotřebované elektrické energie a nákladů přímo s tím spojených.

2.2. Poskytovatel prohlašuje, že Předmět užívání je ve stavu způsobilém ke smluvenému
užívání.

2.3 Uživatel prohlašuje, že je mu znám stav Předmětu užívání, který odpovídá účelu
užívání shora uvedenému, a že Předmět užívání v tomto stavu do užívání přijímá.

III.
Vymezení pojmů

Pro účely této smlouvy se definují následující pojmy takto:
a) Předmět užívání - jedná se o prostor na mýtné bráně specifikované v Příloze č. 1
Smlouvy, určený k umístění Zařízení.
b) Zařízení - soubor technických prostředků osazovaných za účelem rozpoznávání
registračních značek vozidel, jehož rozpis je uveden v Příloze č. l Smlouvy.

IV.
Doba trvání užívání

Tato smlouva se sjednává na dobu určitou od l. 9. 2020 do 31. 12. 2020.
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V.
SkonČení užívání

Užívání končí:

5.1. Dohodou smluvních stran, která musí být provedena písemnou změnou smlouvy.

5.2. Okamžitou výpovědí smlouvy.

Poskytovatel má právo smlouvu vypovědět s účinky odstoupení od smlouvy:
a) Při nezaplaceni poplatku za užívání či jeho části nejpozději do 30-ti dnů od termínu

jeho splatnosti uživatelem.
b) Užívá-li uživatel sjednaný Předmět užívání v rozporu s účelem užívání sjednaného

touto smlouvou, poskytne-li uživatel Předmět užívání bez souhlasu poskytovatele do
užívání třetí osobě či provede-li uživatel na předmětu užívání úpravy bez předchozího
souhlasu poskytovatele.
výpověď' je účinná dnem doručení písemného projevu vůle poskytovatele uživateli.

5.3. výpovědí s výpovědní lhůtou.

Obě strany mají právo vypovědět tuto smlouvu i bez uvedení důvodů. výpovědní lhůta činí
30 dní. Takto stanovená výpovědní lhůta začíná běžet ode dne prokazatelného doručení
písemné výpovědi druhé smluvní straně.

Ve všech případech ukončení smlouvy je uživatel povinen uvést předmět smlouvy do
původního stavu, resp. stavu odpovídajícímu obvyklému opotřebení nebo způsobu užívání,
pokud se s poskytovatelem nedohodne jinak.

V pochybnostech se má za to, že výpověď' byla doručena dnem doručení druhé smluvní straně
do datové schránky 2dtaiu5u.

VI.
Odběr elektrické energie

6.1. Poskytovatel umožní Uživateli napojení na přívod elektrické energie a její odběr.
Spotřeba elektrické energie bude hrazena jednorázově poplatkem ve výši 300 KČ, slovy třista
korun českých, za jeden kalendářní měsíc na každý jednotlivý Předmět užívání (mýtnou
bránu). Fakturace bude provedena v kalendářním měsíci následujícím po měsíci ukončení
smlouvy, nejpozději však 3 l. l. 2021.

6.2 Splatnost faktury činí 30 dnů od doručení faktury Uživateli. Faktury budou mít
náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů.
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VII.
výše a splatnost poplatku za uŽívání, způsob jeho úhrady

7.1. Uživatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za každý jednotlivý Předmět užívání
(mýtnou bránu) jednorázový poplatek za užívání stanovený dohodou smluvních stran
ve výši 500 KČ, slovy pětset korun českých + DPH. Fakturace bude provedena
v kalendářním měsíci následujícím po měsíci ukončení smlouvy, nejpozději však 3 l.
l. 2021.

7.2. Splatnost faktur činí 30 dnů od doručení faktury Uživateli. Faktury budou mít
náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů.

7.3 Jednorázová splátka poplatku za užívání je pevná a nekrátí se úměrně délce trvání
smlouvy v daném měsíci v případě dřívějšího ukončení smlouvy apod.

VIII.
Práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Poskytovatel se zavazuje dopředu informovat uživatele o všech plánovaných změnách,
které mohou mít vliv na řádné užívání Předmětu užívání, a to nejméně 5 kalendářních
dnů, které budou předcházet této změně.

8.2. Poskytovatel má právo kontroly Předmětu užívání, a to po předchozím oznámení
tohoto záměru uživateli.

8.3. Uživatel se zavazuje strpět úkony, práce, činnosti a omezení ze strany poskytovatele,
která jsou nutná k zabezpečení změn uvedených v odstavci l tohoto článku. Má však
právo na úpravu výše poplatku za užívání, pokud se plánovanou změnou dočasně
zasahuje do rozsahu Předmětu užívání nebo kvality užívání, a to po dobu provádění
prací, činností či omezení, případně na změnu smlouvy, jde-li o změny trvalé.

8.4. Uživatel není bez písemného souhlasu poskytovatele oprávněn dát Předmět užívání
včetně součástí a příslušenství k dispozici třetím osobám.

8.5. Uživatel je povinen užívat Předmět užívání jen pro účel, který je sjednán v této
smlouvě.

8.6. Uživatel je povinen se o Předmět užívání starat s péčí řádného hospodáře.

8.8. Uživatel je povinen uhradit poplatek za užívání a platby související s účelem, za
kterým je Předmět užívání poskytován.

8.9. Kontaktní osobou Uživatele
por. Bc. Martin Turek, MT:
por. Be. Petr Nekovář, MT:
Kontaktní osobou Uživatele
JUDr. Zdeněk Mračno, MT:

ve věcech technických je:
,

ve věcech smluvních je:
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8.10. Kontaktní osobou Poskytovatele ve věcech technických je

IX.
ZávěreČná ustanovení

9.1. Dojde-li ke změně vlastnictví Předmětu užívání , vstupuje nabyvatel do právního
postavení poskytovatele. Poskytovatel je povinen práva a povinnosti vyplývající z této
smlouvy převést na nabyvatele. Práva a povinnosti dohodnuté v této smlouvě platí pro
případné právní nástupce obou smluvních stran.

9.2. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené touto smlouvou se řídí
příslušnými ustanoveními,občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

9.3. Smluvní strany se zavazují řádně spolupracovat a včas se navzájem informovat o
všech podstatných okolnostech, které mohou mít vliv na řádné plnění účelu této
smlouvy.

9.4 Uživatel se zavazuje dodržovat veškeré pokyny Poskytovatele, které se týkají montáže
zařízení na Předmětu užívání, viz Příloha č. l Technická specifikace

9.5. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé při plnění účelu této smlouvy
smírnou cestou a vzájemným jednáním spějícím k dohodě. Nebude-li vyřešení sporu
touto cestou možné, je každá ze smluvních stran oprávněna tuto smlouvu vypovědět
dle článku IV. této smlouvy, přičemž každá smluvní strana může uplatnit své nároky u
příslušného soudu.

9.6. Podmínky sjednané v této smlouvě lze změnit jen písemnou dohodou obou smluvních
stran.

9.7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou stranu.

9.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou účastníků a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv, které zajistí Uživatel.

9.9. Účastníci této smlouvy prohlašují, že tato smlouva je jejich shodnou, souhlasnou a
svobodnou vůlí a že nebyla uzavřena v tísni nebo za jiných nepříznivých podmínek a
na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Příloha č. l Technická specifikace
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v.j)uas dn,
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Příloha č. l Technická specifikace
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