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(dále jen jako „pujčitel“) na straně jedné

a

(dále jen jako „vypůjčíte!“) na straně druhé

(oba dále jen jako ..smluvní strany“)

takto:
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2.
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Pražská vodohospodářská společnost 
se sídlem 
zastoupená

SMLOUVA O VÝPŮJČCE
Smlouva č. VYP/35/05/015069/2022 

kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavírají

IMillllllĚlIilllllllllJlOlllPII
MHMPXPIXF8UU

I.
Předmět výpůjčky

Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město
zastoupené Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m Praha 
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
ID DS: 48ia97h

Půjčítcl je výlučným vlastníkem pozemku pare. č. 166/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
pozemku pare. č. 166/3 - ostatní plocha, jiná plocha, a pozemku pare. č. 182 - ostatní plocha, jiná 
plocha, to vše v kat. území Sedlec, obec Praha, tak, jak je vše zapsáno na LV č. 275 vedeném 
u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Vlastnické právo k výše 
uvedeným pozemkům nabyl půjčitel dle zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z 
majetku České republiky do vlastnictví obcí.

Půjčitel přenechává vypůjčiteli do bezplatného užívání část pozemku uvedeného v odst. 1 tohoto 
článku, a to část pozemku pare. č. 166/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 154 nr, 
část pozemku pare. č. 166/3 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 63 m2, a část pozemku 
pare. č. 182 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 43 m2, to vše v kat. území Sedlec, obec Praha, 
tak, jak je vyznačeno na kopii katastrální mapy, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této 
smlouvy (dále jen jako,, předmět výpůjčky“).

a.s.
Evropská 866/67,160 00 Praha 6 - Vokovicc
Ing. Petrem Burešem, ředitelem obchodní divize, na základě pověření ze dne 6.5.2021 
které tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy

ICO: 25656112
DIČ: CZ256561I2, plátce DPH 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 5290 
ID DS: a75fsn2

podle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský' zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen jako „občanský- zákoník“),

(dále také jako „smlouva o vý půjčce“ nebo „smlouva“)
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Stejnopis č.



3.

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou 1.7.2022 do 31.12.2022.

1.

2.

3. Vypůjčitel je povinen:

a) užívat předmět výpůjčky jako řádný hospodář a pouze k účelu stanovenému v této smlouvě,

d) zajistit si ochranu veškerého zařízení a technik}' umístěné na předmětu výpůjčky,

2

c) po celou dobu výpůjčky dodržovat nařízení vlády Č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

g) bezodkladně hlásit půjčitcli, resp. správci, všechny vady vážnějšího charakteru, změny 
a okolnosti na předmětu výpůjčky, které by mohly způsobit půjčitcli škodu,

Vypůjčitel přejímá předmět výpůjčky ve stavu, v jakém sc ke dni protokolárního předání nachází, 
což vypůjčitel stvrzuje podepsáním předávacího protokolu.

n.
Účel výpůjčky

b) provádět na své vlastní náklady běžnou údržbu, drobné opravy, čištění a úklid na předmětu 
výpůjčky.

IV. 
Závazková část

III.
Doba výpůjčky

I

1) dodržovat „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a pro provádění 
výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“, dle usnesení Rady hl. m. Prahy č. 95 ze dne 
31.1.2012 a č. 127 ze dne 28.1.2014 a veškerá stanoviska Technické správy komunikací hl. m. 
Prahy, a.s. týkající se akce.

Správcem předmětu výpůjčky uvedeného v odst. 2 této smlouvy je na základě smlouvy o správě 
nemovitostí uzavřené mezi vypůjčitelein a společnosti ACTON s.r.o., se sídlem Šenovská 90/7, 
182 00 Praha 8 - Ďáblice, IČO: 49679279, tato společnost (dále jen jako „správce“).

Pújčitel se zavazuje protokolárně odevzdat vypůjčiteli předmět výpůjčky vc lhůtě 30 dnů od nabytí 
účinnosti této smlouvy a vypůjčitel se zavazuje předmět výpůjčky této lhůtě převzít, nebylo-li 
smluvními stranami sjednáno jinak. O předání předmětu výpůjčky bude pořízen předávací 
protokol, ve kterém se uvede zejména popis předmětu výpůjčky, jeho aktuální stav, popř. závady.

Pújčitel přenechává vypůjčiteli do bezplatného užíváni předmět výpůjčky za účelem realizace stavby 
„Rekonstrukce kanalizace DN 500 v Suchdole, P6“ (dále jen jako „akce“) tak, jak je blíže popsáno 
v projektové dokumentaei/zákresu k této akci, která jejako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.

c) na žádost půjčitcle, resp. správce, umožnit v nezbytném rozsahu prohlídku a revizi předmětu 
výpůjčky jakož i přístup k předmětu výpůjčky za účelem kontroly, zda vypůjčitel užívá 
předmět výpůjčky řádným způsobem. V případě vzniklých závad pújčitel, resp. správce, tyto 
závady zdokumentuje a prokazatelným způsobem oznámí vypůjčiteli a stanoví mu lhůtu 
k odstranění těchto zjištěných závad. Vypůjčitel je povinen takto zjištěné a oznámené vady 
odstranit,



4. Vypůjčitel se zavazuje:

5.

6. Vypůjčíte! není oprávněn využít předmět výpůjčky ke komerčním účelům.

7.

8.

9.

3

Případné újmy 
vypůjčitele.

na zdraví a škody na majetku vzniklých na předmětu výpůjčky budou připsány k tíži

VypůjČitel nesmí zřídil třetí osobě k předmětu výpůjčky užívací právo bez předchozího písemného 
souhlasu půjčitele.

a) pečovat o to, aby na předmětu výpůjčky nevznikla škoda, příp. odstranit veškeré vady
na předmětu výpůjčky, které způsobil vypůjčitel nebo ostatní osoby prodlévající na předmětu 
výpůjčky se souhlasem vypůjčitele, popř. nahradit půjČiteli takto způsobenou škodu,

b) na předmětu výpůjčky dodržovat obecně závaznou vyhlášku č. 8/2008 Sb. hl. m. Prahy.
o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vy hláška o čistotě), a zákon 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

c) umožnit po předchozím oznámení půjčiteli, resp. správci, vstup na předmět výpůjčky za účelem
provedení prohlídky, kontroly stavu a způsobu jeho užívání, provedení potřebné opravy nebo 
údržby předmětu výpůjčky' apod. Předchozí oznámení se nevyžaduje, je-li nezbytné zabránit 
škodě (např. havárie, požár na předmětu výpůjčky apod.) nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení; 
ke vstupuje půjčitel, resp. správce, oprávněn i v nepřítomnosti vypůjčitele.

Bez předchozího písemného souhlasu půjčitele a rozhodnutí či souhlasu příslušného stavebního 
úřadu vypůjčitel nesmí na předmětu výpůjčky provádět terénní úpravy, stavby, ani jiné podstatné 
změny vyjma činností naplňujících účel výpůjčky dle čl. II. léto smlouvy', ke kteiým dává půjčitel 
souhlas. Provede-li vypůjčitel jinou změnu na předmětu výpůjčky bez souhlasu půjčitele, je 
vypůjčitel povinen uvést předmět výpůjčky do původního stavu, jakmile o to půjčitel požádá, 
nejpoz.dčji při skončení výpůjčky , neučiní-Ii tak, je půjčitel oprávněn předmět výpůjčky uvést 
do původního stavu na náklady vypůjčitele.

Oběma smluvními stranami bylo sjednáno, že vypůjčiteli po dobu trvání výpůjčky i po skončení 
výpůjčky nenáleží nárok na poskytnutí jakékoliv náhrady za finanční prostředky vložené do 
realizace jakýchkoliv změn předmětu výpůjčky, ledy ani nárok na úhradu protihodnoty toho, o co 
se zvýšila hodnota předmětu výpůjčky. Vy půjčitel je povinen po skončení výpůjčky bezúplatně 
převést zůstatkovou hodnotu technického zhodnocení předmětu výpůjčky' na půjčitele.

10. Vypůjčitel prohlašuje, že na svoji odpovědnost přebírá veškeré právní důsledky a veškerá rizika 
spojená s naplněním účelu výpůjčky dle čl. II. této smlouvy, a to zejména vůči třetím osobám 
a současně též prohlašuje, že si opatřil a má k dispozici, anebo opatří a bude mít k dispozici, 
veškerá potřebná povolení a souhlasy orgánů státní správy a územní samosprávy, případně dalších 
dotčených subjektů k naplnění účelu výpůjčky dle čl. II. léto smlouvy a je si vědom všech právních 
důsledků tohoto prohlášení.

h) při skončení výpůjčky předmět výpůjčky vyklidit a vyklizený předal půjčiteli, resp. správci, ve
staviJ» b'vl v doW» ho Převzal s přihlédnutím k obvy klému opotřebení při řádném 
užíváni. O předání předmětu výpůjčky bude pořízen předávací protokol,

i) při sněhu a náledí udržovat na vlastní náklady bezpečný přístup k předmětu výpůjčky' a pohyb
osob a vozidel po předmětu výpůjčky.



1.

2.

3.

1.

2.
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Vil.
Smluvní pokuty

VI.
Doručování

V.
Skončení výpůjčky

Výpůjčka skončí uplynutím doby, na kterou byla sjednána.

Veškeré písemnosti, výzvy, výpovědi a oznámení se doručují na adresu půjčitele nebo vypújčilele 
uvedenou v záhlaví této smlouvy či do datové schránky druhé smluvní strany, a to i v případě, že 
ke zřízení datové schránky dojde v průběhu trvání této smlouvy o výpůjčce. Pokud v průběhu 
plnění této smlouvy dojde ke změně adresy či datové schránky některého z účastníků smlouvy, je 
povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to 
způsobem dle předchozí věty.

Výpůjčka touto smlouvou založená skončí před uplynutím doby výpůjčky, užije-li vypůjčitel 
předmět výpůjčky v rozporu s touto smlouvou nebo potřebuje-li půjčitel nevyhnutelně předmět 
výpůjčky dříve z důvodu, kteiý nemohl při uzavření této smlouvy předvídat.

Půjčitel i vypůjčitel jsou oprávněni tuto smlouvu vypovědět i bez udání důvodu v tříměsíční 
výpovědní době. Výpovědní doba počíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po měsíci, 
v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

1. Za porušení níže uvedených smluvních povinností je vypůjčitel povinen zaplatit půjčiteli tvto 
smluvní pokuty:

Smluvní strany sjednávají, že doručování zásilek odeslaných s využitím provozovatele poštovních 
služeb se řídí § 573 občanského zákoníku.

e) za porušení každé další povinnosti uložené vypújčiteli touto smlouvou, která není utvrzena 
žádnou ze smluvních pokut dle tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši 100,- Kč (slovy: jedno

b) za nepředání vyklizeného předmětu výpůjčky protokolárně půjčiteli, a to nejpozději ke dni 
skončení výpůjčky, smluvní pokutu ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto konin českých) za každý 
i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti, a to do dne protokolárního předání 
předmětu výpůjčky.

d) za porušení povinnosti uvedených v „Zásadách a technických podmínkách pro zásahy do 
povrchů komunikací a pro provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“ smluvní pokutu 
ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý zjištěný případ porušení 
povinnosti,

c) za porušení povinnosti oznámit místo doručování korespondence podle čl. VI. odst. 1 věty 
druhé této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) za každý 
i jen započatý den, v němž bude toto porušení povinnosti trvat.

a) za užívání předmětu výpůjčky v rozporu s účelem výpůjčky dle čl. II. této smlouvy smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc konin českých), a to za každý i jen započatý den. 
v němž bude toto porušení povinnosti trvat,



ČeSkyCh) Za kaŽdý ijen započatý den’ v němž bude porušení povinnosti vypůjčitele

2.

1. neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými

2.

3.

4.
se souhlasem obou smluvních stran

5.

6.

7.

8. v této smlouvě nepovažují za obchodní

9.

10. stranami a účinnosti dnem

5

na náhradu Škody

Vin.
Závěrečná ujednání

Vztahy mezi pújčitelem a vypújčitelem i 

ustanoveními občanského zákoníku a ostatními platnými a účinnými právními předpisy.

nV “±7 ! 68 -00-",3 Zákona č- 13,/200° sb" 0 h,avn,m městé Pr“e' ve predp su, tímto půjčitel potvrzuje, ze uzavření této smlouvy schválil Odbor hospodařeni s 
,T.Tík^Ma8'SUTDh^’!!?10 mu Sla Praha’kleré,nu byla Pravomoc <uto smlouvu svěřena 
Xťíl a ?’ ' a Prahy £ 557 “ dnC 14-3-2022- vypůjčit předmět
ypujeky uvedeny vil. I. odst. 2 teto smlouvy byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu hlavního 

města Prahy pod evidenčním číslem HOM-87682/2022 od 2.6.2022 do 17.6.2022

Pokud kterékoliv ustanoveni této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se 
stane neplatným ci nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem 
ci jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost 
Cl vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.

Obsah této smlouvy může být změněn nebo doplněn pouze 
formou písemných dodatků k léto smlouvě.

uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o reg1Stru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajisti půjčitel.

Půjčitel zpracovává osobni údaje v souladu s obecně závaznými právními předpisv Bližší 
informace o zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny na webovýcb stránkách 
hgps^www.praha.eu/mn/cz/qmeste/maeistrat/edpr/indcx.html.

Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuji za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovém jakýchkoli dalších podmínek.

^ůičťlA^tw'3 Vyh,°'0VCna v P4“ stejnopisech o šesti stranách textu a dvou přílohách, z nichž 
vypůjčíte! obdrží po jednom stejnopise a půjčitel po čtyřech stejnopisech.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
1.7.2022, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

'1' i±™' PrOhJť-U<‘’Že " IU'° Sml°UVU Přeíetly- jejfn’u °bsahu Porozuměly, její obsah 
-L í 1 y a“r41,y'J““ neJsou man>y žádné ^vody, pro které by tato smlouva nemohla být 
rádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy a že je projevem jejich pravé 
svobodné a važne vůle proste omylu, projevené při plné způsobilosti právně iednat, a dále že tato 
smlouva nebyla ujednaná v rozporu se zákonem a nepřlčí se dobrým mravům a veškerá prohlášeni 
V teto smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.

Smluvní pokuty sjednané v této smlouvě se nijak nedotýkají nároků pújčitelc 
vůči vypůjčiteli a lze je požadoval kumulativně.



.... .V Praze dne 

Za půjéitcle:

y é společnosti a.s.
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Ing. 
ředit

V Praze dne

PnloliyrPnloha č. 1 - kopie katastrální mapy s vyznačeným předmětem výpůjčky 
Příloha č. 2 - zákrcs realizace (projekt)

....
Ing. Petr Bureš 
ředitel obchodní divize 
Pražské vodohospodáři 

sPoitťNOSro.*.
F.vropská 386®7, VokGvr< 160 00 P»ara 6 

li 2S656112, DIC CZ25656112 
•RDl'b



V Praze dn

  

WpCTWinost a.s.

s

•£

Obchodní ři 
dalším zástu;

 

PRAŽSKÁ
VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST o-s.

’ SS^*-

-002-

**C **AXM4

ilSIB- ■■ 
■002. 

Pražská vodohospodářská společnost a.s. 
Mgr. Martin Vclík 
místopředseda představenstva

činil veškerá potřebná právní jednání, zejména, aby uzavíral i 
písemnosti, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy 
prostředky, námitky nebo rozklad, popr. se iich vzdával- 
jednal se í“  
samospíp’ 
čiriil další právní jednání, které s 

editel je'oprávnčn, při výkonu práv
- -ln

Pražská
Ing. Pavel vjílck, MBA 
předseda představenstva

pověřen tím, aby:

kÍTaS^I M právní jednání, která se vztahují k investičním akcím Společnosti, a směřují zejména

(slovy: dvamiliony KXk^pHpa^ ^PH

(slovy: sestmihonů korun českých),

uLvIrínt tl'íŠed,n--Ůk0^ Smě™j“ * zadávánl “borových veřejných zakázek Společnosti s výjimkou 
uzavírání smluv, pneemž tun není dotčeno oprávnění dle bodu 1 tohoto Pověření,
3) za Spolemiost jednal v rozsahu plné moci udělené Společnosti Hlavním městem Prahou, se sídlem 
sídcčnk^nan'CSÍ! 2’ T ’’ IC:,00.06458I; at0pouze v případech, které se vztahují k investiční činnosti
Společnosti, zejmena smlouvy o budoucnu věcném břemenu, o věcném břemenu, o výpůjčce a to pouze

Představenstvo pověřilo Obchodního ředitele, aby ohledně záležitosti uvedených shora za Společnost:

a podepisoval smlouvy a jiné
’ a žádosti, podával opravné

’ třetími osobami a/nebo soudy 'a/nebo orgány státní spravy a/nebo orgány územní 
'VL’;a t5 včte^eřuP,alň0VÓJ,í nároků a vzdání se práva opravného prostředku: 

naplňováním tohoto pověření souvisejí.

řad zaměstnanců SpoíečnoX Z «** « -“povát

POVĚŘENÍ

Ing. Petr Bureš
ředitel obchodnúiiviz^Dolečno.sti, 

trvale bytem
(dále též jen jako „Obchodní ředitel“)
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