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Dohoda č. DOH/21/06/007464/2022,  
č. 0121/F1559/22 

o ukončení Smlouvy o provozování Nové vodní linky Ústřední čistírny 
odpadních vod v prodlouženém zkušebním provozu 

č. INO/21/06/006629/2019 
v rámci stavby č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově 

 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

 
Hlavní město Praha 
se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 
IČO: 00064581, 
DIČ: CZ00064581 registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění 

 
 

  
 
 
(dále jen „HMP“) 

 
a 
 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. 
se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6 
IČO: 256 56 112 
DIČ: CZ25656112 registrovaná dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění 

  
 

                        

 
(dále jen „PVS“) 
 
 
( HMP a PVS jsou dále společně označováni též jen jako „Smluvní strany“) 
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II. 
 
 

1. Dne 14. 11. 2019 smluvní strany uzavřely Smlouvu o provozování Nové vodní linky 
Ústřední čistírny odpadních vod v prodlouženém zkušebním provozu, č. smlouvy 
INO/21/06/006629/2019 (dále jen „Smlouva“). 
 

2. HMP prohlašuje, že došlo ke změně zastupující osoby, kdy ředitelem odboru 
investičního MHMP  

 
3. Smluvní strany se dohodly na ukončení Smlouvy ke dni nabytí účinnosti této Dohody, 

do 20 dnů od nabytí účinnosti této Dohody se PVS zavazuje vyúčtovat poslední 
vystavenou zálohovou fakturu za období 12/2021, která byla uhrazená ze strany HMP 
dne 8. 12. 2021. Vyúčtování bude zahrnovat všechny náklady vztahující se k měsíci 
prosinci 2021, fakturované dodavateli i se zdanitelným plněním v roce 2022 v rozsahu 
dle přílohy č. 1 této Dohody. Současně bude vyúčtována poměrná část za práce PVS. 
Předpokládaný přeplatek bude zaslán na účet HMP uvedený v záhlaví této Dohody do 
30 dnů od zaslání vyúčtování. 

 
III. 

 
1. Tímto obě smluvní strany prohlašují, že po vyúčtování poslední vystavené zálohové 

faktury č. 2021230013 budou mezi nimi vypořádána veškerá práva a povinnosti a 
nemají vůči sobě v budoucnu žádné další nároky či požadavky ze Smlouvy vyplývající. 
 

2. Tato Dohoda, jakož i práva a povinnosti v ní výslovně neupravené, se řídí českým 
právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Dohoda byla uvedena v Centrální 

evidenci smluv (CES) vedené HMP, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o 
smluvních stranách této Dohody, číselné označení této Dohody, datum jejího podpisu a 
text této Dohody a výslovně sjednávají, že uveřejnění této Dohody v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění 
pozdějších předpisů, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) zajistí HMP.  

 
4. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického 

podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících 
důvěru“), do této Dohody oběma Smluvními stranami (poslední z nich).  

 
5. Tato Dohoda je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona 

č. 340/2015. Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
 

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Dohodě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují 
svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
 

7. Smluvní strany souhlasí s tím, že veškeré informace obsažené v této Dohodě mohou 
být, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
poskytnuty, za podmínek stanovených tímto zákonem, třetím osobám, pokud o ně 
požádají.  
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8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podepsáním přečetly, že 

s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle a 
že nebyla uzavřena v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 
připojují elektronické podpisy svých oprávněných zástupců. 
 

9. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, HMP tímto potvrzuje, že Smlouva byla v souladu se zákonem před 
uzavřením předložena ke schválení Radě hlavního města Prahy, a že Rada hlavního 
města Prahy Smlouvu v tomto znění schválila dne 11.7.2022 usnesením Rady hl. města 
Prahy č. 1737. 

 
 
V Praze dne: 
Za HMP : 

  
 
V Praze dne: 
Za PVS: 

 
 
          

   
                                                   

        
 
 
 
 
 
                                                                                                  
                                                                                                         
                                                                                               
 
 
 
 
Příloha č. 1 Souhrnný přehled fakturovaných nákladů za prodloužený zkušební provoz, 
související s provozem NVL za období od 1. 12. 2021 do 31. 12. 2021  
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