
Dodatek č. 1 v úplném zněni

ke Smlouvě o spoluprácí

číslo smlouvy HMP: INO/35/04/008323/2019

číslo smlouvy THMP: 116/SÚ/2019

číslo smlouvy PVS: 0463/00000/19/THMP

uzavřené podle S 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Občanský zákoník"), (dále jen „Smlouva") mezi následujícími smluvními stranami:

Hlavní město Praha,

a

Technologie hlavního města Prahy, a.s.,

a

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.,

a

Pražská vodohospodářská společnost a.s.



Hlavní město Praha
se sídlem: Mariánské náměstí 2/2,110 01 Praha 1

000 64 581 
CZ00064581

IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zastoupené: Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodaření s majetkem MHMP
(dále jen „HMP")

PPF banka a.s. 
27-5157998/6000

a

Technologie hlavního města Prahy, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12,170 00 Praha 7
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp.zn. B5402 
IČO:
DIČ:

256 72 541 
CZ25672541

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 115-5836140217/0100 
zastoupena: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva společnosti a

Ing. Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva společnosti 
(dále jen „THMP")

a

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
se sídlem: Ke Kablu 971/1,102 00 Praha 10 
zapsaná:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 4000505-031/0100

Ing. Petrem Mrkosem, místopředsedou představenstva společnosti 
Ing. Miluší Polákovou, členkou představenstva společnost 

(dále jen,, PVK")

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B5297 
256 56 635
CZ25656635

zastoupena:

a
Pražská vodohospodářská společnost a.s.
se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 1600 00 Praha 6 
zapsaná:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., 
číslo účtu: 6060522/0800,
zastoupena: Ing. Pavlem Válkem, MBA, předsedou představenstva a Mgr. Martinem Velíkem,

místopředsedou představenstva

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 5290 
256 56 112
CZ25656112

(dále jen „PVS")
(společně též jako „strany" nebo „smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1 v úplném znění ke Smlouvě o spolupráci



I.
Základní ustanovení

1.1 HMP je vlastníkem veřejného a slavnostního osvětlení, veřejných věžních hodin a přípojek 
městského mobiliáře na území hlavního města Prahy (dále jen „elektrické zařízení" nebo 
„zařízení veřejného osvětlení"). HMP za účelem řádného fungování těchto zařízení uzavřelo dne 
31. 08. 2017 se společností THMP Rámcovou smlouvu o správě, provozu a údržbě veřejného 
osvětlení a dalších souvisejících zařízení hl. m. Prahy č. INO/35/04/001928/2017 (dále jen 
„Rámcová smlouva"). Na základě Rámcové smlouvy provádí THMP pro HMP správu, provoz 
a údržbu (vč. revizí a oprav), popř. další činnosti uvedené v Rámcové smlouvě, u veřejného 
osvětlení a souvisejících zařízení, která se nacházejí na území hlavního města Prahy. HMP je dále 
vlastníkem nového městského mobiliáře na území hlavního města Prahy (dále jen „přístřešky 
MHD"). HMP za účelem řádného fungování těchto zařízení uzavřelo dne 7.7.2022 se společností 
THMP smlouvu č. INO/35/04/015356/2022 (dále jen „Rámcová smlouva na mobiliář"). Na 
základě Rámcové smlouvy na mobiliář provádí THMP pro HMP správu, provoz a údržbu (vč. revizí 
a oprav), popř. další činnosti uvedené v Rámcové smlouvě na mobiliář, u městského mobiliáře 
na území hlavního města Prahy.

1.2 PVS i THMP jsou akciové společnosti, přičemž HMP vlastní stoprocentní podíl na upsaném 
základním kapitálu obou společností. PVS je na základě Smlouvy o nájmu a správě věcí ve 
vlastnictví HMP v souvislosti s poskytováním vodárenských služeb a služeb odvádění a čištění 
odpadních vod a souvisejících služeb ze dne 5. listopadu 1998 odpovědná za správu 
vodohospodářského majetku HMP a v rámci této činnosti podnajímá vodohospodářský majetek 
PVK a provádí mimo jiné i investiční akce obnovy vodovodních řadů a kanalizačních stok pro 
veřejnou potřebu ve vlastnictví HMP (dále jen „vodní díla").

1.3 PVK je dle rámcové smlouvy s Hlavním městem Prahou podnájemcem a provozovatelem 
vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, které jsou v nájmu a správě PVS a distribuuje vodu 
na území hlavního města Prahy (dále též jen „zařízení v provozování PVK"), pro které současně 
zabezpečuje odvádění a čištění splaškových a srážkových vod. V souvislosti s tím provozuje v 
hlavním městě vodovodní a kanalizační síť, která je ve vlastnictví HMP.

1.4 V ustanovení § 46 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, jsou 
definována ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy. V ustanovení § 23 zákona 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, jsou definována 
ochranná pásma vodovodních řádů a kanalizačních stok.

1.5 Účelem této Smlouvy je stanovení podmínek činností smluvních stran v ochranných pásmech 
vodovodních řadů a kanalizačních stok a v ochranných pásmech elektrických zařízení 
provozovaných vybranými subjekty za předpokladu, že budou dodrženy všechny podmínky 
a uděleny potřebné souhlasy dle této Smlouvy a chráněny všechny oprávněné zájmy smluvních 
stran.

1.6 Uzavřením této Smlouvy smluvní strany reagují na obtížnost dodržování podmínek jakýchkoliv 
smluvních stran při stavbách zařízení stanovených v průběhu správních řízení v těchto 
ochranných pásmech a rovněž na skutečnost, že faktický stav zařízení často neumožňuje jiné 
řešení než instalaci do ochranného pásma zařízení v provozování druhé smluvní strany. Strany 
se shodly, že vzhledem k uvedenému chtějí touto Smlouvou stanovit vzájemně výhodné 
podmínky při instalaci zařízení v ochranných pásmech smluvních stran.

Předmět Smlouvy
2.1 Společnost THMP se za podmínek uvedených v této Smlouvě zavazuje ve lhůtě uvedené dále 

v této Smlouvě dostavit na místo havárie zařízení v provozování PVK (dále jen „Havarijní 
situace”), provést neprodleně odpojení elektrické instalace zařízení veřejného osvětlení 
z elektrické sítě, v případě potřeby demontáže stožáru zařízení veřejného osvětlení, přístřešku 
MHD, elektrické nabíjecí stanice (dále jen „zařízení"), rovněž dotčené zařízení odstrojit od 
instalované výzbroje daného světelného místa (dále jen „SM") a dotčené zařízení dočasně 
demontovat v místě plnění ze země, a dále provést veškeré další manipulační práce na 
dotčeném zařízení dle požadavku jedné ze smluvních stran, které jsou nezbytné k provedení



opravy a uvedeni místa havárie do původního stavu THMP je povinna postupovat s odbornou 
péčí.

III.
Doba trvání a místo plnění

Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouvu lze ukončit vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran nebo jednostrannou 
písemnou výpovědi kterékoliv 2e smluvních stran. Výpovědní doba je Šest (6) měsíců a počíná 
běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvním stranám.
Místem plnění je území hlavního města Prahy.

3.1
3.2
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IV.
Cena za plnění

PVK se zavazuje hradit THMP 2a demontáž zařízení a další činnosti na 2aří2eni dle této Smlouvy 
úplatu, a to následujícím způsobem:

4.1.1 Pokud je vzdálenost nejblizších okrajů základu zařízení větší než ochranné pásmo 
zařízení v provozování PVK (tj. 1,5 m, resp. 2,5 m}, nese PVK plnou výši nákladů na 
demontáž a 2petnou montáž zařízení.

4.1.2 Pokud je vzdálenost nejbližších okrajů základu stožáru menší než ochranné pásmo 
zařízení ve správě PVK {tj. 1,5 m, resp. 2,5 m), nese náklady na demontáž a zpětnou 
montáž 2aří2ení THMP.

4.1.3 V připadá, kdy je vodovod či kanalizace DN 200 a větší uložena v hloubce 2,Srn a více, 
tak se ochranné pásmo rozšiřuje o lm.

Cena bude v místě a Čase obvyklá včetně zohlednění nezbytné pohotovostní služby, která činí 7 
dní v týdnu po dobu 24 hodin, a bude k ní připočtena daň z přidané hodnoty („DPH") dle platné 
právní Opravy v době vystavení daňového dokladu.
Smluvní strany se dohodly, ze Cena za činností dle čl. IV. odst. 4.1.1. a 4.1.2 bez DPH čím finanční 
Částku ve výši aktuálního ceníku prací THMP za každý jednotlivý případ Přílohou faktury bude 
vždy „Průvodní list demontáže/montáže zařízení", podepsaný odpovědnými zástupci smluvních 
stran.
Smluvní strany se dohodly, Že cena ve smyslu čl. Vil. dle odst. 7 3a odst. 7.5 této Smlouvy bez 
DPH bude kalkulována dle pravidel ÚRS a nesmi přesáhnout orientační cenu ÚRS vyhlášenou na 
příslušné období.
Dohodnutou Cenu za činnosti lze měnit pouze písemnou dohodou mezí HMP a PVK a PVS a 
THMP 2a podmínek stanovených touto Smlouvou

4.1

4.2
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4.4

4.5

V.
Platební podmínky

5.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně hradit řádné a včas cenu za rádné a včas poskytnuté plněni.
5.2 Cena bude uhrazena na základě potvrzených předávacích protokolů podepsaných oprávněnými 

zástupci PVK a THMP a následně vystavených faktur za jednotlivé výjezdy.
53 Splatnost faktury je třicet {30) dní od jejího doručení povinné smluvní straně.

VI.
Vznik Havarijní situace

Je-li na zařízení v provozování PVK Havarijní situace a v místě kolize je umístěno zařízení ve 
vlastnictví HMP, jež má ve své správě THMP, tj. jsou-li ochranná pásma zařízení HMP a 2aří2ení 
v provozování PVK v kol 12Í, jmenovitě je-li betonový 2áklad 2aři2eni umístěný v ochranném 
pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky (déle i jen „Vodní dílo"), jsou smluvní strany 
povinny postupovat v souladu s ustanoveními této Smlouvy. Při nedodrženi stanoveného 
postupu odpovídá smluvní strana 2a vzniklou škodu v rozsahu svého zavinění 
Jakákoliv činnost PVK nebo PVS v ochranném pásmu (1000 mm na každou stranu) 2aří2ení 
spojena se zemními pracemi při odstraňování vzniklé Havarijní situace nebo provádění oprav čí

6.1

6.2



obnovy Vodního díla, bude ihned oznámena na dispečerské pracoviště THMP (dále také jen „DP 
THMP").
Zjištěnou Havarijní situaci, kterou bude dotčeno zařízení oznámí Centrální dispečink PVK (dále 
také jen „CD PVK") neprodleně na kontaktní telefonní číslo DP THMP s nepřetržitou 
24 hodinovou službou, 7 dní v týdnu, na tel. č. 800 404 060 a elektronicky na email: 
poruchyvo@thmp.cz.
Pokud zjistí Havarijní situaci THMP, oznámí tuto skutečnost neprodleně na CD PVK (tel. 267 312 
913, nebo 267 194 401) a elektronicky na email: centralni.dispecink@pyk.cz a v kopii

........... ■ .. :•■••...

postupu a v součinnost^DTOTM^ozhodne o nasazení potřebné techniky pro řešení Havarijní 
situace.

6.3

6.4

VII.
Odstranění Havarijní situace a zpětná montáž zařízeni

7.1 THMP zajistí příjezd pracovníků poruchové služby THMP na místo havárie zařízení 
v provozování PVK do 90 minut od nahlášení CD PVK. THMP neprodleně po příjezdu na místo 
Havarijní situace zahájí práce na odpojení elektrické instalace zařízeni a zabezpečení místa 
havárie zařízení v provozování PVK proti úrazu elektrickým proudem od zařízení.

7.2 THMP do 120 minut od přijetí oznámení od CD PVK zahájí v případě potřeby činnosti vedoucí k 
demontáži zařízení v místě havárie zařízení v provozování PVK a následně dočasně demontuje 
dotčený zařízení ze země. Demontáž zařízení bude provedena tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost práce při opravě Vodního díla. O potřebě demontáže zařízení bude proveden na 
místě zápis oprávněnými zástupci společností THMP a PVK včetně fotodokumentace a určení 
vzdálenosti nejbližších okrajů zařízeni a zařízení v provozování PVK. V případě, že provedení 
demontáže zařízení nesnese odkladu, může kterákoliv ze smluvních stran rozhodnout 
o provedení demontáže zařízení technikou PVK na náklady THMP.

7.3 Nebude-li THMP reagovat ve stanovené lhůté dle čl. VII. odst. 7.1. a odst. 7.2. této Smlouvy a 
nesplní-li požadavky dle čl. VII. odst. 7.1. a odst. 7.2. této Smlouvy, jsou PVK oprávněny provést 
demontáž zařízení s přiměřenou odbornou péčí a s přihlédnutím k jeho povaze, přičemž neručí 
za případné poškození zařízení. PVK jsou oprávněny účtovat společnosti THMP veškeré náklady 
související s demontáži takového zařízení.

7.4 Po odstranění Havarijní situace na zařízeni v provozování PVK oznámí CD PVK ukončení těchto 
prací na DP THMP, na tel. č. 800 404 060, a rovněž e-mailem na kontaktní emailovou adresu 
THMP: poruchyVO@thmp.cz. Stejným způsobem PVK oznámí DP THMP provedeni zásypu a 
zhutnění terénu v místě havarijní situace zařízení v provozováni PVK. THMP zajisti zpětné 
osazení zařízení do pěti (5) pracovních dní od tohoto oznámení. Náklady nad dobu uvedenou v 
předchozí větě spojené s úhradou místních poplatků za zábor či nájem veřejného prostranství 
a pronájem dopravního značeni budou účtovány PVK položkově na THMP. PVK zajistí finální 
úpravu poškozeného povrchu související s havarijní situaci.

7.5 Při zjištěni havárie na zařízení, kterou bude dotčeno Vodní dílo, bude postupováno obdobným 
způsobem uvedeným v čl. VII. odst. 7.1. a odst. 7.2. a odst. 7.3 v případě, že se bude jednat o 
opravu srovnatelného typu, avšak s tím rozdílem, že k dané havárii mají pracovníci PVK 
povinnost dostavit se na podnět DP THMP do 90 minut od přijeti oznámení CD PVK.

7.6 Po odstranění Havarijní situace na zařízení VO zajistí THMP na své náklady zpětné osazení 
zařízení na původní místo.

Vlil.
Oprava či obnova stávajícího zařízení či zařízení v provozování PVK pro veřejnou potřebu

Při opravách stávajícího zařízení (převážně se jedná o výměnu zařízení v místech stávajících 
základů), kdy jsou základy stávajících zařízení umístěny v ochranných pásmech zařízení Vodních 
děl a nedojde-li vyvolanou opravou k rozměrové (půdorys a hloubka) změně základu zařízení, 
lze umístit zařízení do původního místa, pokud nelze provést jinak. Náklady spojené s instalací 
zařízení včetně jeho základu hradí THMP.

8.1
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8.2 V případě nezbytnosti a po posouzení technologie plánované opravy nebo obnovy Vodního díla, 
která zasahuje do ochranného pásma zařízení (tj. 1000 mni), se v případě potřeby při provádění 
teto opravy THMP zavazuje provést na své náklady demontáž zařízení nebo odstranění 
kolidujícího zařízeni do třiceti (30) kalendářních dní od data doručení písemné Či emailové 
žádosti PVS či PVK tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce při pracích na Vodním díle 
Plánovanou obnovu nebo rozsáhlou opravu musí PVK, resp. PVS, včetně projektové 
dokumentace postoupit k vyjádření THMP včetně žádosti o demontáž zařízení, a to ve fází 
projednání projektové dokumentace se správci šití. Po dokončeni prací PVK nebo PVS provede 
THMP zpětné osazení zařízení na náklady investora akce.

83 Nebude-lí THMP reagovat a nesplní požadavky dle čl. Vlil. odst. 8.2 této Smlouvy, jsou PVK a PVS 
oprávněny provést demontáž zařízení, přičemž jsou oprávněny účtovat veškeré náklady 
související s demontáží zařízení

8,4 Nepředloží-li investor akce projektovou dokumentaci s žádostí o demontáž zařízení v rámci 
projednání projektové dokumentace se správci sítí, proplatíTHMP náklady na demontáž zařízení 
a 2pětnou montáž 2aří2ení

IX.
Výstavba nových zařízení v ochranných pásmech

V případě, že budou do ochranných pásem zařízení v provozování PVK umísťována jakékoliv 
nová zařízení nebo jejich části, pak PVS a PVK nevzniká žádný závazek k náhradě ujmy vzniklé 
v důsledků poruch nebo havárií na zařízení PVS a PVK.
Při nové výstavbě zařízení (jedná se o všechny typy zařízení), kdy nebude možné umístit základy 
zařízení mimo ochranná pásma zařízení v provozování PVK z důvodu prostorového uložení 
2ařÍ2ení jednotlivých inženýrských sítí a funkčnosti těchto sítí, ale i z důvodu funkčnosti zařízení, 
mohou být tato zařízení po vzájemné dohodě a souhlasu smluvních stran umisťovány do 
ochranných pásem zařízeni v provozování PVK. V tomto případě nebude respektováno 
ochranné pásmo zařízení v provozování PVK dle zákona č. 274/2001 $b., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 2měně některých 2ákonú (zákon o vodovodech a 
kanalizacích), ve zněni pozdějších předpisů. V případě nutnosti osazení nových zařízení do 
ochranného pásma zařízení v provozování PVK budou tyto změny v projektové dokumentaci 
předkládané PVS a PVK vždy zřetelně vyznačeny tak, aby bylo 2řejmé, která rnista jsou v 
přímé kolizí, v kolizi s ochranným pásmem a které jsou mimo ochranné pásmo , Součástí této 
dokumentace musí být rovněž doloženy řezy všech kolizních míst zařízení v provozování PVK 
snově budovaným nebo obnovovaným zařízením. Minimální vzdálenost mezí vnějším 
obvodem 2ákladu 2aří2ení takto založeným a vnějším lícem stěny zařízení v provozování PVK 
bude 1000 mm. Ve všech případech, kdy není možné z důvodů prostorového uspořádání 
stávajících sítí mezi vnějším obvodem zakladu zařízení a vnějším lícem stěny zařízení v 
provozování PVK dodržet vzdálenost 1000 mm, se upravuje minimální vzdálenost me2i vnějším 
obvodem 2ákladu 2aří2ení a vnějším lícem zařízení v provozování PVK na 500 mm PVK nebo 
PVS může požadovat předloženi statického posudku, který prokáže reálnost navrhovaného 
řešeni, V místech výskytu ovládacích armatur, spojů a hrdel na vodovodních radech bude nutné 
2ařÍ2ení posunout o nezbytně nutnou vzdálenost v podélném směru (tj. řádově o desítky cm).
V případě umístění zařízeni v ochranném pásmu zařízení ve správě PVS a provozování PVK je 
možné požadovat zapuštění základu zařízení na úroveň dna předmětného zařízení (bude 
posouzeno individuálně). Náklady na zpracování statického posudku budou hrazeny 2 rozpočtu 
výstavby nových 2aří2ení.

9.1

9.2

X.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a rizika z činností vyplývající

10.1 Pro obsah závazku vymezujícího rizika v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (déle jen 
„BOZP") a požární ochrany (dále jen „PO") dle této Smlouvy platí ustanovení Přílohy č. 2 této 
Smlouvy s názvem „Objektové rizika PVK * vodovodní síť a Objektová rizika PVK stoková síť,

10.2 THMP předává PVK soupis aktualizovaných ri2ik za účelem poučeni pracovníku a 
poddodavatelů. THMP odpovídá za to, že před prováděním jakýchkoliv prací, které vyplývají z



této Smlouvy, jsou jeho pracovnici a jeho poddodavatelé povinni se seznámit s riziky BOZP a 
PO na daném pracovišti PVK, na kterých je činnost dle této Smlouvy prováděna. THMP dále 
odpovídá za to, ze při práci budou jeho pracovnici dodržovat zásady bezpečnosti práce a 
používat odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky a že výkony všech specializovaných 
činností budou vykonávány osobami s příslušným stupněm oprávněni, odpovidajicí kvalifikací 
a odbornou způsobilostí.

10.3 Pracovníci THMP a jeho poddodavatelé jsou povinni dodržovat právní předpisy na ochranu 
životního prostředí, chovat se k životnímu prostředí' šetrně a veškeré činnosti vykonávat v 
souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí, a to zejména na úseku ochrany 
ovzduší, ochrany vod, nakládání s odpady a s nebezpečnými odpady, nakládáni s nebezpečnými 
chemickými látkami a přípravky, a také na úseku obalů.

10.4 PVK a THMP se dohodly, že vzájemně a prokazatelně seznámí své odpovědné pracovníky a 
pracovníky svých poddodavatelů s riziky BOZP a PO.

10.5 PVK a THMP se dohodly, že aktualizace rizik BOZP a PO a jejich vzájemné předání proběhne 
vždy nejpozději k 31. lednu kalendářního roku na základě písemného předávacího protokolu 
podepsaného oprávněnými zástupci THMP a PVK, soupis rizik pak bude předán v elektronické 
podobě (např. na CD nosiči, flash paměti apod.). V případě významné změny v hodnocení rizik 
BOZP a PO se pak THMP a PVK zavazuji k předání této skutečnosti bez zbytečného odkladu 
poté, co se o takové změně dozvěděly.

XI.
Komunikace smluvních stran

11.1 Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených v záhlaví 
této Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále změny ve svých právních 
poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plněni závazků z této Smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozdéji však do sedmi (7) dnů od okamžiku, kdy tyto změny nastaly. Smluvní 
strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájeni insolvenčniho řízeni a další 
významné skutečnosti.

11.2 Veškeré písemnosti jako informace, oznámeni, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi 
apod. s výjimkou běžné pracovní komunikace učiněné podle této Smlouvy (dále také jen 
„Podání") se považuji za doručené smluvní straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň 
jedním z následujících způsobů, a to:

a) osobním doručením s potvrzením převzetí druhou smluvní stranou;
b) prostřednictvím kurýra;

c) doporučeným dopisem;
d) prostřednictvím datové schránky;

e) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;

f) jiným prokazatelným způsobem doručení.

11.3 Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou uvedeny 
v záhlaví této Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně předem dohodnou, 
nestanoví-li tato Smlouva jinak.

11.4 Kontaktní osobou/Kontaktnimi osobami THMP v záležitostech týkajících se této Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) je/jsou:

jméno a příjmení: 
funkce: 
adresa: 
e-mail:

Ředitel úseku servisu a údržby veřejného osvětlení 
Dělnická 213/12,170 00 Praha 7

tel.:

ID datové schránky: u5kgkji
a



jméno a příjmení: 
funkce: 
adresa: 
e-mail:

Ředitel úseku stavebních projektu 
Dělnická 213/12,170 00 Praha 7

tel.:
ID datové schránky: u5kgkji

11.5 Kontaktní osobou/Kontaktními osobami PVK v záležitostech týkajících se této Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) je/jsou: 

jméno a příjmení: 
funkce: 
adresa: 
e-mail: 
tel.:

Provozní ředitel
Hradecká 2489/1, 130 00 Praha 3

a
jméno a příjmení: 
funkce: 
adresa: 
e-mail:

Manažer Provozu Šité — oblast 3 
Svatovítská 467/la, 160 OO Praha 6

tel.:
ID datové schránky: ec9fspf

11.6 Kontaktní osobou/Kontaktními osobami PVS v záležitostech týkajících se této Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) je/jsou: 

jméno a příjmení: 
funkce: 
adresa: 
e-mail: 
tel.:

ředitel divize majetku
Evropská 866/67, Vokovice, 1600 00 Praha 6

jméno a příjmení:
funkce:
adresa:

ředitel divize rozvoje 
Evropská 866/67, 
Vokovice, 1600 00 
Praha 6

e-mail:

tel.:

jméno a příjmení: 
funkce: 
adresa:
866/67,Vokovice, 1600 00 Praha 6 
e-mail:

vedoucí useku rozvoje 
Evropská



tel.:
ID datové schránky: a75fsn2

11.7 Každá 2e smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby a kontaktní údaje jednostranné 
změnit, a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného všem ostatním smluvním 
stranám. Změna je účinná až okamžikem doručení omámení všem smluvním stranám.

11.8 Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, ze Podání provedená doporučeným 
dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou ve Smlouvě se povazují za 
doručena pátým {5.) pracovním dnem ode dne odeslání Podání prostřednictvím držitele 
poštovní licence be2 ohledu na to, 2da smluvní strana Podání převzala či nikoli. Podání se 
považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran odmítne jejich převzetí, a to 
okamžikem odmítnutí převzetí. Nastanou*IÍ pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou postou, považují se tato 2a doručená následujícím pracovním dnem po dni 
odeslání Podání. Za doručená budou považována í Podaní, která se vrátí odesílající smluvní 
straně jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní strany, jíž se 
doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany.

XII.
Rozhodné právo a soudní příslušnost

12.1 Právní vztahy vyplývající ztéto Smlouvy se řídí právními předpisy České republiky, zejména 
Občanským zákoníkem.

12.2 Připadne spory mezí smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti s plněním 
této Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

12.3 Nepodaří-li se spory vyřešit smírně ani ve Ihůtě třicet (30) dnů od učinění výzvy druhé 
smluvní straně, s niž vznikl spor, sjednávají smluvní strany pro řešení sporů z této Smlouvy 
v souladu s ustanovením S 89a zákona č 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 2nění 
pozdějších předpisů („o.s.ř."), že místně příslušným soudem prvního stupně pro řešení 
sporů vzniklých na 2ákladě této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím výkladem je obecný 
soud, v jehož obvodu je sídlo PVS, tedy Obvodní soud pro Prahu 1, případně Městský soud 
v Praze ve smyslu ustanoveni o.s.ř. o věcné příslušnosti výše určených soudů České 
republiky. Smluvní strany s výše uvedeným určením výslovné souhlasí a prohlašují, že toto 
určeni pro né nepředstavuje odejmutí jejich práva na zákonného soudce.

XIII.

Ostatní ujednání

13.1 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejích užití a zveřejnění v 
registru smluv.

13.2 Smluvní strany výslovné sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona Č, 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluva 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů zajistí THMP.

13.3 Smluvní strany jsou si vědomy, Že THMP, PVS a HMP mají na dota2 třetí osoby poskytovat 
informace podle ustanovení zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
zněni pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této Smlouvě obsažené, s 
výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají.

XIV.
Společná a závěrečná ustanovení



14.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření. Dnem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je 
den označený datem u podpisů smluvních stran. Je-li takto označeno více dni, je dnem uzavřeni 
tohoto Dodatku č. 1 den z označených dnů nejpozdějši.

14.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
14.3 Tento Dodatek č. 1 představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu, jak je definován 

výše, a nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran o tomto předmětu, a to učiněných 
ústné nebo v písemné formě.

14.4 Bude-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení tohoto Dodatku č. 1 neplatné nebo nevymahatelné, 
nebo pokud by některá ustanovení chyběla, nezpůsobuje to neplatnost ani nevymahatelnost 
ostatních ustanovení tohoto Dodatku č. 1, pokud je takové ustanovení oddělitelné od tohoto 
Dodatku č. 1 jako celku, při zachování účelu tohoto Dodatku č. 1. Smluvní strany se zavazují bez 
zbytečného odkladu po zjištěni nedostatků ve výše uvedeném smyslu, nahradit takové 
ustanovení ustanovením, které bude svým obsahem a účelem co možná nejbliiší obsahu a účelu 
ustanovení neplatného nebo nevymahatelného.

14.5 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v osmi (8) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží dvě (2) vyhotovení.

14.6 Smluvní strany prohlašují, že si celý Dodatek č. 1 důkladně přečetly, jeho obsahu zcela 
porozuměly, a že jeho obsah je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, na 
důkaz čehož připojují zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

ZaMHP

dneV

XHZ:':

Ú

Jan Rak

ředitel odboru hospodařeni s majetkem 

Magistrátu hlavního města Prahy

Za PVK

dneV

li
-'•i.-",

Petr Mrkos Miluše Poláková

místopředseda představenstva členka představenstva
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Pavel Válek Martin Velík
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Za THMP

dneV

ra

kil

Tomáš Novotný
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Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Tomáš Jílek M
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Technologie hlavního města Prahy, a.s.


