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Smlouva o podnájmu a podmínkách provozování vodovodů 
a kanalizací ve vlastnictví hlavního města Prahy

Smluvní strany:

1. Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem:
IČ:
DIČ:
jejímž jménem jednají:

zapsaná:

bank. spojení: 
číslo účtu:

Praha I, Malá Strana, Cihelná 4, čp. 548
25656112
CZ25656112
Mgr. Rudolf Blažek, předseda představenstva
a Ing. Karel Rezek, člen představenstva
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B., vložka 5290
ABN AMRO BANK
67 555/5400

(dále též jen jako „Správce“)

a

2. Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem:
IČ:
DIČ:
jejímž jménem jednají:

zapsaná:

bank. spojení: 
číslo účtu:

Praha 1, Pařížská 11
25656635
CZ25656635
Philippe Guitard, předseda představenstva 
a Ing. Rostislav Čáp, místopředseda představenstva 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B., vložka 5297 
Komerční banka, a.s.
4000505-031/0100

(dále též jen jako „Provozovatel“)

(Správce a Provozovatel jsou dále společně označováni též jen jako „Smluvní strany“ nebo 
každý jednotlivé též jen jako „Smluvní strana“ .)

níže uvedeného dne uzavírají ve smyslu ustanovení § 269 odst. 2 obchodního zákoníku tuto

Smlouvu o podnájm u a podmínkách provozování vodovodů a kanalizací ve vlastnictví
hlavního města Prahy

(dále též jen jako „Smlouva“):
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a to vzhledem k tomu, že:

(A) Provozovatel je obchodní společností, jejímž předmětem podnikání je mimo jiné 
výroba pitné a užitkové vody, provozování vodárenských zařízení a provozování 
vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

(B) Správce je  obchodní společností, jejímž předmětem podnikání je mimo jiné správa 
nemovitého a movitého majetku, provádění posudkové činnosti ve vodním 
hospodářství a inženýrsko-technická činnost v investiční výstavbě, přičemž je ovládán 
HMP, které se většinově podílí na jeho základním kapitálu. HMP vykonává ve smyslu 
ustanovení § 66a odst. 2 obchodního zákoníku právně i fakticky přímý vliv na řízení 
Správce.

(C) Dalšími akcionáři Správce jsou vedle HMP dvě obchodní společnosti, které jsou 
ovládány ze strany HMP a jejímiž ostatními akcionáři jsou pouze obce. HMP 
vykonává ve smyslu ustanovení § 66a odst. 2 obchodního zákoníku právně i fakticky 
přímý vliv na řízení obou dvou těchto obchodních společností.

(D) HMP pověřilo Správce plněním cílů veřejného zájmu v oblasti správy a rozvoje 
vodovodů a kanalizací na území hlavního města Prahy s tím, že činnost Správce je 
územně i věcně omezena převážně na hlavní město Prahu a je v převažujícím rozsahu 
vykonávána pro HMP.

(E) Dosavadní vztahy Smluvních stran týkající se předmětu této Smlouvy se doposud 
řídily Smlouvou o podnájmu, nájmu a provozováni movitých a nemovitých věci 
na úseku vodního hospodářství 11. v jejím platném znění ve smyslu všech pozdějších 
dodatků uzavřenou mezi Smluvními stranami dne 29. března 1999 (dále též jen jako 
„Dosavadní smlouva o podnájm u“).

(F) Správce uzavřel s HMP dne 5. listopadu 1998 Smlouvu o nájmu a správě věci 
ve vlastnictví hlavního města Prahy v souvislosti s poskytováním vodárenských služeb 
a sltáeb odváděni a čištěni odpadních vod a souvisejících služeb (dále též jen jako 
„Smlouva o nájm u“), jejímž předmětem je, mimo jiné, i úprava vzájemných práv 
a povinností HMP -a Správce týkajících se nájmu vodohospodářského majetku 
a ostatního majetku.

(G) Provozovatel uzavřel s HMP dne 29. dubna 2004 Rámcovou smlouvu o provozováni 
vodovodů a kanalizaci ve vlastnictví Hlavního města Prahy (dále též jen jako 
"Rámcová smlouva”), jejímž předmětem je, kromě jiného, úprava provozování 
vodovodů a kanalizací ve vlastnictví HMP a úprava vzájemných vztahů HMP, jakožto 
vlastníka vodovodů a kanalizací, a  Provozovatele, jakožto jejich podnájemce 
a provozovatele, přičemž Rámcová smlouvaje též právním titulem, na základě kterého 
Provozovatel získal ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 písm. b) zákona o vodovodech 
a kanalizacích povolení k provozování vodovodů a kanalizací na území HMP.

(H) Smluvní strany se dohodly na tom, že ve vztahu k Dosavadní smlouvě o podnájmu 
oddělí smluvní úpravu vzájemného podnájemního vztahu týkajícího se majetku 
ve vlastnictví HMP od smluvní úpravy vzájemného podnájemního vztahu týkajícího 
se majetku ve vlastnictví jiných vlastníků, a to tak, že právní vztahy týkající se 
majetku ve vlastnictví jiných vlastníků budou i nadále upraveny Dosavadní smlouvou
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o podnájmu, zatímco právní vztahy týkající se majetku ve vlastnictví HMP budou 
nadále upraveny samostatně touto Smlouvou, která je  mezi Smluvními stranami 
uzavírána bezprostředné po uzavření dodatku č. 12 k Dosavadní smlouvě o podnájmu. 
Uzavřením této Smlouvy tak dojde po obsahové stránce a pouze ve vztahu k majetku 
ve vlastnictví HMP k nahrazení Dosavadní smlouvy o podnájmu, a to jak pro období 
do 5.11.2013, tak i pro období od 5.11.2013 do 31.12.2028, přičemž se tak stane 
ve smyslu příslušných ustanoveni Rámcové smlouvy.

(I) Smluvní strany mají zájem konkretizovat podmínky provozování vodovodů 
a kanalizací Provozovatelem, jak jsou stanoveny Rámcovou smlouvou.

(J) Provozovatel je  právnickou osobou oprávněnou na základě Rámcové smlouvy 
a vydaného povolení mimo jiné k provozování vodovodů a kanalizaci ve smyslu 
ustanovení § 6 zákona o vodovodech a kanalizacích.

(K) Smluvní strany vyjadřují společný zájem zajistit plynulé a bezporuchové zásobování 
odběratelů kvalitní pitnou vodou, jakož i zajistit plynulé a bezporuchové odvádění 
a čištění odpadních vod na území hlavního města Prahy, jakož i v dalších oblastech 
územní působnosti Správce.

(L) Smluvní strany vyjadřují společný zájem rozvíjet vodovody a kanalizace na území 
hlavního města Prahy, jakož i v dalších oblastech územní působnosti Správce, 
a kvalitu služeb spojenou s jejich fungováním, dodávkou pitné a užitkové vody 
odběratelům a odváděním a čištěním odpadních vod.

1. DEFINICE A VÝKLAD

1.1. V této Smlouvě mají následující pojmy, zkratky a označení tento význam:

„celkový limit oprav a havárií“ znamená částku bez DPH stanovenou 
způsobem uvedeným v této Smlouvě, kterou je Provozovatel povinen 

• v příslušném kalendářním roce vynaložit na provádění oprav 
a odstraňování havárií a jejich následků na předmětu podnájmu;

„cena vody průmyslové“ znamená úplatu za dodávku průmyslové 
vody realizované prostřednictvím majetku, který tvoří předmět 
podnájmu dle této Smlouvy. Pro účely této Smlouvy se vodou 
průmyslovou rozumí užitková voda bez úpravy dodávaná průmyslovým 
vodovodem;

„cena vody předané“ znamená úplatu za dodávku pitné vody 
realizované prostřednictvím majetku, který tvoří předmět podnájmu 
dle této Smlouvy a předané vlastníku nebo provozovateli provozně 
souvisejícího vodovodu za účelem zajištění dodávky pitné vody 
odběratelům připojeným na tento vodovod. Právo na cenu vody 
předané vzniká vtokem vody do potrubí nebo zařízení umístěného 
bezprostředně za napojením na vodovod, který tvoří předmět podnájmu 
dle této Smlouvy; ______
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„cenová soustava ÚRSW znamená platnou cenovou soustavu, 
vyhlašovanou pro příslušné období společností ÚRS PRAHA, a.s., se 
sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ: 100 00, IČ: 471 15 645, zapsanou 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., 
vložka 1776;

„DPH“ znamená peněžní částku, jejíž výše odpovídá výši daně 
z přidané hodnoty vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty.

„drobná oprava“ znamená opravu, při které předpokládaný náklad 
na její provedení nepřekročí bez DPH částku 50.000,- Kč 
(slovy: padesát tisíc korun českých);

„havárie“ pod tímto výrazem se rozumí náhlé, nepředvídatelné 
a podstatné zhoršení technického stavu věci nebo porucha věci, 
zejména řadů, sběračů, technologií, podzemních a nadzemních objektů, 
po kterém je  možný pouze omezený, nouzový nebo žádný provoz 
v postiženém místě a v úsecích navazujících. Havárií se rozumí rovněž 
únik media do podloží nebo ovzduší či do vodoteče s případným 
následným porušením statiky nebo životního prostředí;

„hlavní město P raha“ pod tímto označením se rozumí geograficky 
vymezené území odpovídající území hlavního města Prahy;

„HMP“ pod tímto výrazem se rozumí hlavní město Praha, jakožto 
právnická osoba a veřejnoprávní korporace ve smyslu zákona 
o hlavním městě Praze;

„inflace“ pod tímto výrazem se rozumí růst cenové hladiny měřený 
mírou inflace, která je měřena pomocí přírůstku indexu 
spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku a vyjadřuje 
procentni změnu průměrné cenové hladiny. Pro účely této Smlouvy je  
inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu 
spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12-ti 
předchozích měsíců;

„kanalizace“ znamená ve smyslu příslušných ustanoveni zákona 
o vodovodech a kanalizacích provozně samostatný soubor staveb 
a zařízeni zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod 
a srážkových vod, kanalizační objekty včetně čistíren odpadních vod, 
jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním 
do kanalizace. Kanalizace je vodním dílem;

„kanalizační stoka“ znamená ve smyslu příslušných ustanovení 
vyhlášky č. 428/2001 Sb. potrubí nebo jinou konstrukci k odvádění 
odpadních nebo srážkových vod;

„modernizace“ pod tímto výrazem se ve smyslu příslušných 
ustanovení zákona o daních z příjmů rozumí rozšíření vybavenosti nebo 
použitelnosti majetku;

6



„občanský zákoník“ znamená zákon č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„obchodní zákoník“ znamená zákon č. 513/1991 Sb., obchodní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„odběratel“ znamená ve smyslu příslušných ustanovení zákona 
o vodovodech a kanalizacích vlastník pozemku nebo stavby připojené 
na vodovod nebo kanalizaci, nestanovali zákon o vodovodech 
a kanalizacích jinak;

„oprava“ znamená zejména činnost, která není údržbou, technickým 
zhodnocením, modernizací nebo rekonstrukci a kterou se odstraňují 
vady věci, následky jejího poškození nebo účinky jejího opotřebení, 
za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu;

„ostatní majetek“ znamená souhrn všech movitých a nemovitých věcí 
nesouvisejících s provozováním vodovodů a kanalizací, jejichž nájem 
nebo podnájem tvoří nebo bude tvořit předmět této Smlouvy. Seznam 
ostatního majetku je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy;

„portál PVS“ znamená datový server (datovou stanici) Správce 
s veřejným přístupem pro registrované uživatele (tzn. i uživatele 
ze strany Provozovatele), na kterém Správce ukládá data 
o spravovaném majetku s možností stažení těchto dat pro registrované 
uživatele;

„provozování vodohospodářského m ajetku“ znamená zejména 
provádění nebo zajišťování činností vyplývajících ze zákona 
o vodovodech a kanalizacích, ze všech dalších souvisejících 
příslušných právních předpisů a provádění a zajišťování činností touto 
Smlouvou sjednaných, přičemž tím není myšlena správa 
vodohospodářského majetku ve smyslu zákona o vodovodech 
a kanalizacích;

„rekonstrukce“ pod tímto výrazem se ve smyslu příslušných 
ustanovení zákona o daních z příjmů rozumí zásahy do hmotného 
majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických 
parametrů;

„RIP“ znamená roční plán obnovy, rekonstrukce, modernizace 
a rozvoje vodohospodářského majetku;

„roční plán oprav“ znamená roční plán oprav vodohospodářského 
majetku a ostatního majetku;

„RPK “ znamená roční plán kontrol stavu vodohospodářského majetku 
a ostatního majetku;



„server PVK“ znamená datový server (datovou stanici) Provozovatele 
s přístupem pro Správce, na kterém Provozovatel vykazuje požadovaná 
technicko-provozní data s možností stažení téchto dat ze strany 
Správce;

„SIP“ znamená střednědobý plán obnovy, rekonstrukce, modernizace 
a rozvoje vodohospodářského majetku;

„standardy Vlastníka“ znamená Městské standardy vodárenských 
a kanalizačních zařízení na území hlavního města Prahy nebo jakékoliv 
jiné standardy, které je  v budoucnu nahradí;

„stočné“ znamená ve smyslu příslušných ustanovení zákona 
o vodovodech a kanalizacích úplatu za odvádění odpadních vod 
realizované prostřednictvím vodohospodářského majetku, který tvoří 
předmět podnájmu dle této Smlouvy. Právo na stočné vzniká 
okamžikem vtoku odpadních vod do kanalizace. Stočné je  cenou za 
službu spojenou s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním 
odpadních vod;

„škoda velkého rozsahu“ znamená škodu dosahující částky nejméně
5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých);

„technické zhodnocení“ znamená výdaje na dokončené nástavby, 
přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace hmotného 
majetku ve smyslu příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů;

„údržba“ pod tímto výrazem se rozumí pravidelná péče o majetek, 
kterou se zpomalí proces jeho fyzického opotřebení a předchází se 
následkům tohoto opotřebení a odstraňují se drobné závady bránící 
řádnému provozu;

„Vlastník“ znamená vlastníka majetku tvořícího předmět podnájmu 
dle této Smlouvy, a to zejména majetku uvedeného v Příloze č. 1 této 
Smlouvy, kterým je  ke dni nabytí účinnosti této Smlouvy HMP;

„vodné“ znamená ve smyslu příslušných ustanovení zákona 
o vodovodech a kanalizacích úplatu za dodávku pitné vody realizované 
prostřednictvím majetku, který tvoří předmět podnájmu dle této 
Smlouvy. Právo na vodné vzniká vtokem vody do potrubí napojeného 
bezprostředně za vodoměrem, a není-Ii vodoměr, vtokem vody 
do vnitřního uzávěru připojeného pozemku nebo stavby, popřípadě 
do uzávěru hydrantu nebo výtokového stojanu. Vodné je  cenou 
za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním;

„vodní dílo“ znamená vodní dílo definované příslušnými ustanoveními 
zákona o vodách;

„vodohospodářský m ajetek“ znamená souhrn všech vodovodů 
a kanalizací a všech movitých a nemovitých věcí provozně, technicky



nebo jinak přímo nebo nepřímo souvisejících s provozováním 
vodovodů nebo kanalizací;

Vodohospodářský majetek tvoří zejména:

a) stavby a provozní soubory, které tvoří vodovody a kanalizace 
ve smyslu příslušných ustanovení zákona o vodovodech 
a kanalizacích;

b) pozemky, na nichž jsou stavby a provozní soubory uvedené pod 
písmenem a) postaveny nebo pozemky, které jsou k zajištění 
řádného užívání a provozování takových staveb a provozních 
souborů potřebné;

c) věci a soubory věcí, zejména technická zařízení sloužící 
k provozování vodovodů a kanalizací nebo s těmito činnostmi 
související.

Seznam vodohospodářského majetku, který tvoří předmět podnájmu 
dle této Smlouvy, je  uveden zejména v Příloze č. 1 této Smlouvy.

„vodovod“ znamená ve smyslu příslušných ustanovení zákona 
o vodovodech a kanalizacích provozně samostatný soubor staveb 
a zařízení zahrnující vodovodní řady a vodárenské objekty, jimiž jsou 
zejména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo podzemní vody, její 
úpravu a shromažďování. Vodovod je  vodním dílem;

„vodovodní řad“ znamená ve smyslu příslušných ustanovení vyhlášky 
č. 428/2001 Sb. úsek vodovodního potrubí včetně stavební části 
objektů určený k plnění určité funkce v systému dopravy vody;

„vyhláška č. 428/2001 Sb.“ znamená vyhlášku č. 428/2001 Sb., kterou 
se provádí zákon Č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon 
o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů;

„vyhláška č. 580/1990 Sb.“  znamená vyhlášku č. 580/1990 Sb., kterou 
se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů;

„vyšší moc“ znamená za podmínek stanovených v ustanovení § 374 
odst. 1 obchodního zákoníku překážku, jež nastala nezávisle na vůlí 
povinné strany a brání j í  ve splnění její povinnosti, jestliže nelze 
rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její 
následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době uzavření této 
Smlouvy tuto překážku předvídala;

„zákon o cenách“ znamená zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů;

„zákon o dani z přidané hodnoty“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; _______
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„zákon o daních z příjm ů“ znamená zákon č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů;

„zákon o odpadech“ znamená zákon Č. 185/2001 Sb., o odpadech 
ve znění pozdějších předpisů;

„zákon o poštovních službách“ znamená zákon č. 29/2000 Sb., 
o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů;

„zákon o veřejných zakázkách“ znamená zákon ě. 40/2004 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;

„zákon o vodách“ znamená zákon ě. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů;

„zákon o vodovodech a kanalizacích“ znamená zákon 
ě, 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), 
ve znění pozdějších předpisů.

1.2. Je-li v této Smlouvě uveden jakýkoliv odkaz na kterýkoli obecně závazný
právní předpis nebo kterékoliv ustanovení takového předpisu, rozumí se tímto 
předpisem nebo ustanovením i jakýkoliv jiný obecně závazný právní předpis 
nebo jeho ustanovení, které je během doby trvání této Smlouvy nahradí.

2. ÚČEL SMLOUVY

2.1. Účelem této Smlouvy je  konkretizace obchodních, věcných
a provozně-technických podmínek provozování vodovodů a kanalizací 
ve vlastnictví HMP, k němuž je Provozovatel oprávněn a povinen na základě 
Rámcové smlouvy. Účelem této Smlouvy je ve spojení se Smlouvou o nájmu 
stanovit a vymezit a případně konkretizovat jednotlivá konkrétní práva 
a jednotlivé konkrétní povinnosti týkající se právních vztahů Smluvních stran 
a Vlastníka, jež byly primárně založeny Rámcovou smlouvou.

2.2. Účelem této Smlouvy je zajistit odpovědné užívání a hospodaření 
s vodohospodářským majetkem a ostatním majetkem, jenž tvoři předmět 
podnájmu dle této Smlouvy tak, aby byl optimálně využit při plnění povinností 
Provozovatele jako provozovatele vodovodů a kanalizací stanovených 
zákonem o vodovodech a kanalizacích a Rámcovou smlouvou.

'2.3. Účelem této Smlouvy je  rovněž zajistit plynulé a bezporuchové zásobování 
odběratelů kvalitní pitnou vodou, jakož i zajistit plynulé a bezporuchové 
odvádění a čištění odpadních vod na území hlavního města Prahy, 
jakož i v dalších oblastech územní působnosti Správce.

2.4. Účelem této Smlouvy je  rovněž zajistit odstraňování havárií, údržbu, opravy, 
obnovu, modernizaci, rekonstrukci a rozvoj vodohospodářského majetku 
a ostatního majetku, jenž tvoří předmět podnájmu dle této Smlouvy.
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2.5. Účelem této Smlouvy je dále vymezení vzájemných práv a povinností 
Smluvních stran mimo jiné při provozováni vodohospodářského majetku 
a ostatního majetku, odstraňování poruch a havárií, provádění údržby, 
opravách a provádění obnovy, modernizace, rekonstrukce a obnovy takového 
majetku, který tvoři předmět podnájmu dle této Smlouvy. Smlouva dále sleduje 
zájem na vytvoření potřebných mechanismu pro kontrolu poskytovaných 
služeb a kontrolu užívání a hospodaření s tímto majetkem a určuje systém 
financování a stanovení vodného a stočného, ceny vody předané a ceny vody 
průmyslové.

2.6. Účelem této Smlouvy je též smluvní zakotvení tzv. pravidel best intemationa! 
practice do smluvních vztahů týkajících se provozování vodovodů a kanalizací 
ve vlastnictví HMP.

2.7. Účelem této Smlouvy je též oddělení smluvní úpravy vzájemného 
podnájemního vztahu mezí Smluvními stranami týkajícího se majetku 
ve vlastnictví HMP od smluvní úpravy vzájemného podnájemního vztahu mezi 
Smluvními stranami týkajícího se majetku ve vlastnictví jiných vlastníků.

PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1. Správce se touto Smlouvou zavazuje přenechat Provozovateli za úplatu 
do podnájmu vodohospodářský majetek a ostatní majetek uvedený v Příloze 
č. 1 této Smlouvy. Předmětem této Smlouvy je  dále předání a převzetí 
vodohospodářského majetku a ostatního majetku, úprava podmínek jeho 
provozování a stanovení vzájemných práv a povinností Smluvních stran. 
Předmětem této Smlouvy není podnájem kolektorové sítě a jejího příslušenství, 
jenž je předmětem Smlouvy o podnájmu a poskytováni služeb s tím spojených 
uzavřené dne 27.6.2005 mezi Správcem, Provozovatelem a společností 
Kolektory Praha a.s., se sídlem Praha 9, PeŠlova 3/341, PSČ: 190 00, 
IČ: 26714124, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B., vložka 7813.

3.2. Správce předal před podpisem této Smlouvy vodohospodářský majetek 
uvedený v Příloze č. 1 této Smlouvy Provozovateli do podnájmu 
a Provozovatel se zavazuje platit Správci za takto podnajatý majetek 
podnájemné ve výši a za podmínek stanovených vodst. 5.1. této Smlouvy 
(dále též jen jako „podnájemné I.“) a podnájemné ve výši a za podmínek 
stanovených v odst. 5.9. této Smlouvy (dále též jen jako „podnájem né II I .“).

3.3. Správce předal před podpisem této Smlouvy ostatní majetek uvedený v Příloze 
č. 1 této Smlouvy Provozovateli do podnájmu a Provozovatel se zavazuje platit 
Správci za takto podnajatý majetek podnájemné ve výši a za podmínek 
stanovených v odst. 5.2. této Smlouvy (dále též jen jako „podnájem né II .“).

3.4. Správce prohlašuje, že vodohospodářský majetek uvedený v Příloze č. 1 této 
Smlouvy mu byl dán do nájmu ze strany HMP. Správce dále prohlašuje, že je 
oprávněn na 2ákladě Smlouvy o nájmu přenechat takto specifikovaný 
vodohospodářský majetek Provozovateli do podnájmu.
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3.5. Provozovatel prohlašuje, že ve vztahu k vodohospodářskému majetku 
uvedenému v Příloze č. 1 této Smlouvy uzavřel s HMP Rámcovou smlouvu, 
na jejímž základě je oprávněn a pověřen k provozování tohoto majetku.

3.6. Správce prohlašuje, že ostatní majetek uvedený v Příloze č, I této Smlouvy mu 
byl dán do nájmu ze strany HMP. Správce dále prohlašuje, že je oprávněn 
na základě Smlouvy o nájmu přenechat takto specifikovaný ostatní majetek 
Provozovateli do podnájmu.

3.7. Provozovatel prohlašuje, že ve vztahu k ostatnímu majetku uvedenému 
v Příloze č. 1 této Smlouvy uzavřel s HMP Rámcovou smlouvu, na jejímž 
základě je oprávněn a pověřen k provozování tohoto majetku.

3.8. Pokud za dobu trvání této Smlouvy nabude Správce právo nájmu 
k vodohospodářskému majetku ve vlastnictví HMP či ostatnímu majetku 
ve vlastnictví HMP, který bude provozně, technicky nebo jinak přímo souviset 
s vodohospodářským majetkem nebo s ostatním majetkem, jenž je předmětem 
podnájmu podle této Smlouvy, s právem dalšího podnájmu a nebude tomu 
bránit obecně závazný právní předpis, zavazuje se Správce na základě uzavřeni 
dodatku k této  Smlouvě dát takový majetek Provozovateli do podnájmu 
a Provozovatel se zavazuje takto podnajatý majetek převzít, provozovat a platit 
Správci za něj podnájemné ve výši a za podmínek stanovených dodatkem 
k této Smlouvě. V dodatku k této Smlouvě bude uvedena přesná specifikace 
tohoto majetku.

3.9. Při postupu dle odst. 3.8. této Smlouvy ohledné vodohospodářského majetku 
ve vlastnictví HMP, který byl před dnem nabyti účinností této Smlouvy svěřen 
do správy městské části HMP, bude obsahem dodatku uzavřeného postupem 
dle odst. 3.8. této Smlouvy i dohoda Smluvních stran o podmínkách provedení 
případně nutné obnovy, rekonstrukce, modernizace nebo rozvoje takového 
vodohospodářského majetku včetně ujednání o investičních nákladech 
a termínech s tímto souvisejících.

3.10. Pokud za‘ dobu trvání této Smlouvy nabude Správce právo nájniu k novému 
vodohospodářskému majetku ve vlastnictví třetí osoby, který bude provozně, 
technicky nebo jinak přímo souviset s vodohospodářským majetkem, jenž je 
předmětem podnájmu podle této Smlouvy, a zároveň se bude jednat 
o vodohospodářský majetek, ohledně kterého tato třetí osoba uzavřela s HMP 
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací, bude ve vztahu k tomuto 
vodohospodářskému majetku postupováno dle pravidel vyplývajících 
z odst. 3.8. a z článku 4. této Smlouvy.

3.11. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, bude veškerý vodohospodářský 
majetek, ke kterému Správce nabyl právo nájmu, a veškerý vodohospodářský 
majetek vyřazený podle odst 10.35.- nebo 10.37. této Smlouvy zahrnut 
v průběhu posledního měsíce každého kalendářního čtvrtletí do dodatku k této 
Smlouvě uzavřeného podle odst. 3.8 této Smlouvy s tím, že Smluvní strany 
zajistí, aby byl tento dodatek této Smlouvy uzavřen vždy nejpozději do 31.3.,
30.6., 30.9. a 31.12. příslušného kalendářního roku. Smluvní strany se současně
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s uzavřením takového dodatku Smlouvy zavazují aktualizovat Přílohu č. 1 tétc 
Smlouvy.

3.12. Pokud za dobu trvání této Smlouvy nabude Správce vlastnické právo 
k vodohospodářskému majetku, který bude provozně, technicky nebo jinak 
přímo souviset s vodohospodářským majetkem, jenž je  předmětem podnájmu 
dle této Smlouvy, a nebude tomu bránit obecně závazný právní předpis, 
zavazují se Smluvní strany uzavřít budoucí smlouvu, jejímž předmětem bude 
závazek Správce přenechat takový majetek Provozovateli do nájmu a závazek 
Provozovatele platit Správci za takto pronajatý vodohospodářský majetek 
nájemné ve výši v místě a čase obvyklé (dále též jen jako „budoucí smlouva 
o nájmu“). Předmětem budoucí smlouvy o nájmu bude dále úprava podmínek 
provozování vodohospodářského majetku ve vlastnictví Správce a stanovení 
vzájemných práv a povinností Smluvních stran způsobem obdobným jako 
v této Smlouvě. Smluvni strany se zavazují uzavřít budoucí smlouvu o nájmu 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne nabyti 
vlastnického práva Správce k takovému vodohospodářskému majetku, 
na základě výzvy kterékoliv Smluvní strany doručené druhé Smluvní straně. 
Marným uplynutím této lhůty není dotčena povinnost Smluvních stran uzavřít 
budoucí smlouvu o nájmu podle tohoto odstavce této Smlouvy.

3.13. Správce se zavazuje nejpozději do 4 kalendářních měsíců ode dne nabyti 
účinnosti této Smlouvy ukončit ve vztahu k majetku, který provozně, technicky 
nebo jinak přímo souvisí s ostatním majetkem, předaným do podnájmu 
Provozovateli spolu s vodohospodářským majetkem na základě této Smlouvy, 
a k němuž bylo Správci poskytnuto Vlastníkem právo nájmu a který nebyl 
předán Provozovateli do podnájmu na základě této Smlouvy, veškeré smluvní 
vztahy s třetími osobami s výjimkou HMP, v nichž je  smluvní stranou, 
a to s cílem, aby tyto smluvní vztahy byly bez zbytečného odkladu nahrazeny 
novými smluvními vztahy uzavřenými mezi Provozovatelem a těmito třetími 
osobami. Provozovatel se zavazuje do takovýchto nových smluvních vztahů 
vstoupit bez zbytečného odkladu. Správce se zavazuje na základě uzavření 
dodatku k této Smlouvě přenechat takový ostatní majetek Provozovateli 
do podnájmu, přičemž Smluvní strany budou v souvislosti s uzavřením 
takového dodatku k této Smlouvě postupovat dle pravidel uvedených 
v odst. 3.8. této Smlouvy.

3.14. Pro zajištění zkušebního provozu a předání vodohospodářského majetku nebo 
ostatního majetku Provozovateli do podnájmu podle odst. 3.8. této Smlouvy 
bude platit přiměřeně ustanovení odst. 4.2. a 4.3. této Smlouvy.

3.15. Nebude-li to v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, je Provozovatel 
oprávněn vodohospodářský majetek nebo jakoukoliv jeho část dále podnajmout 
třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem Správce, a to pouze na 
dobu určitou nepřesahující dobu účinnosti této Smlouvy.

3.16. Nebude-li to v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, je  Provozovatel 
oprávněn ostatní majetek nebo jakoukoliv jeho část dále podnajmout třetí 
osobě pouze s předchozím písemným souhlasem Správce, a to pouze na dobu 
určitou nepřesahující dobu účinnosti této Smlouvy.
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4. PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU PODNÁJMU DLE TÉTO SMLOUVY 
PROVOZOVATELI

4.1. Smluvní strany se dohodly, že vodohospodářský majetek a ostatní majetek, 
který byl Provozovateli předán Správcem do podnájmu na základě Dosavadní 
smlouvy o podnájmu, a který je zároveň předmětem podnájmu podle této 
Smlouvy, zůstává v souvislosti s podpisem této Smlouvy i nadále v užívání 
Provozovatele, přičemž vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran 
vztahující se k takovémuto majetku se budou s účinností od okamžiku uzavření 
této Smlouvy řídit již  jen touto Smlouvou. Stav takového vodohospodářského 
majetku a ostatního majetku je Provozovateli znám.

4.2. Smluvní strany se dohodly, že veškerý vodohospodářský majetek, který se 
na základě dodatku ktéto Smlouvě stane předmětem podnájmu dle této 
Smlouvy postupem dle odst. 3.8. této Smlouvy, bude po uzavření takového 
dodatku předán Provozovateli k provozování na základě předávacího protokolu 
podepsaného zástupci Smluvních stran. Okamžikem podpisu předávacího 
protokolu ohledné předaného majetku přechází na Smluvní strany práva 
a povinnosti založené touto Smlouvou a příslušným dodatkem k této Smlouvě 
Předávací protokol bude obsahovat alespoň následující údaje či dokumenty, 
pokud se strany nedohodnou jinak:

a) označení vlastníka předaného vodohospodářského majetku,
b) soupis předávaných movitých a nemovitých věcí,
c) rok jejich pořízení; pořizovací cenu, bude-li známa,
d) zůstatkovou hodnotu; bude-li známa,
e) popis technického stavu předávaných movitých a nemovitých věcí včetně 

dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace stavebního 
a technického stavu, pokud takový popis nebo dokumentace nebyly již 
Provozovateli předány dříve,

f) účel a způsob užívání předávaných movitých a nemovitých věcí,
g) průkaz vlastnického práva k věci, nájemního práva k věci, zástavního 

práva k věci, práva odpovídajícího věcnému břemeni či jiných věcných 
práv k věci cizí a jakýchkoliv jiných práv třetích osob zatěžujících 
příslušnou věc.

4.3. V případě, že před předáním nového vodohospodářského majetku 
k provozování podle tohoto Článku této Smlouvy bude nutné provést zkušební 
provoz, bude takovýto zkušební provoz zajišťovat Provozovatel na základě 
smlouvy uzavřené s vlastníkem vodohospodářského majetku, případné 
na základě smluv uzavřených podle ustanovení odst. 9.16. nebo 9.17. této 
Smlouvy. O předání vodohospodářského majetku ke zkušebnímu provozu bude 
vyhotoven předávací protokol s obdobným obsahem, jak je stanoveno 
v odst. 4.2. této Smlouvy. Při zajištění zkušebního provozu vodohospodářského 
majetku je  Provozovatel povinen dodržovat příslušná ustanovení obecně 
závazných právních předpisů a provozního řádu, jehož návrh před zahájením 
zkušebního provozu schválil. Pokud Správce nebude smluvní stranou smlouvy 
o zkušebním provozu, zavazuje se Provozovatel vyrozumět Správce o zahájení 
zkušebního provozu a doručit Správci do 7 pracovních dnů odě dne předání 
takového vodohospodářského majetku ke zkušebnímu provozu opis 
předávacího protokolu vyhotovovaného podle tohoto odstavce této Smlouvy.
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4.4. Provozovatel se dále zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Správce 
o průběhu zkušebního provozu a zjištěných vadách na předmětném 
vodohospodářském majetku.

4.5. Po skončení zkušebního provozu vyhotoví Provozovatel protokol 
o vyhodnocení zkušebního provozu, který bude obsahovat zejména:

a) seznam vad zjištěných ve zkušebním provozu,
b) vyjádření, zda dílo splňuje návrhové parametry,
c) vyjádření, zda dílo splňuje platné předpisy BOZP a PO,
d) nutné podmínky, jejichž splnění umožňuje uvedení díla do trvalého 

provozu.

4.6. Na základě protokolu o vyhodnocení zkušebního provozu dojde v případě 
nutnosti k odstraněni zjištěných vad vodohospodářského majetku a dalšímu 
zkušebnímu provozu, popřípadě bude vodohospodářský majetek předán 
ke kolaudačnímu řízení. Náklady na odstranění vad vodohospodářského 
majetku zjištěných ve zkušebním provozu jsou náklady vlastníka, který je 
účastníkem příslušné smlouvy o zajištění zkušebního provozu. Po skončení 
zkušebního provozu Provozovatel předá opis protokolu o vyhodnocení 
zkušebního provozu do 7 pracovních dnů ode dne jeho vyhotovení Správci 
a současně jej bude informovat o dalším postupu ve věci. Ujednáni obsažené 
v odst. 4.3. této Smlouvy platí i v případech, kdy bude nutné provést další 
zkušební provoz po odstranění zjištěných vad.

4.7. Nebude-li ke dni nabytí právní moci rozhodnutí příslušného stavebního úřadu 
o kolaudaci nového vodohospodářského majetku již  účinně uzavřen dodatek 
k této Smlouvě uzavíraný postupem dle odst. 3.8., resp. 3.9., této Smlouvy, 
který by se vztahoval k takovému novému vodohospodářskému majetku, bude 
Provozovatel provozovat takový nový vodohospodářský majetek v období 
do dne nabytí účinnosti takového dodatku na základě smlouvy o provozování 
uzavřené s vlastníkem tohoto vodohospodářského majetku, přičemž bude-li 
takováto smlouva sjednána úplatně, výše úplaty bude obvyklá v daném místě 
a čase, nedohodnou-li se účastníci takovéto smlouvy jinak. Správce je povinen 
prokázat Provozovateli zmocnění k zastupování Vlastníka při uzavíráni 
takovéto smlouvy o provozováni. Při provozováni takového 
vodohospodářského majetku se Provozovatel zavazuje přiměřeně vykonávat 
práva a dodržovat povinnosti týkající se provozování vodohospodářského 
majetku podle této Smlouvy.

5. ÚHRADA ZA PODNÁJEM

5,1. Provozovatel se zavazuje platit za užívání vodohospodářského majetku, který 
tvoří předmět podnájmu dle této Smlouvy, podnájemné I. následovně:

a) pro první kalendářní rok doby podnájmu dle této Smlouvy, tj. pro rok 
2006, Smluvní strany sjednávají podnájemné I. ve výši
1.120.217.000,-Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto dvacet milionů 
dvěstě sedmnáct tisíc korun českých), přičemž k této  částce bude 
připočtena DPH v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o dam 
z přidané hodnoty; j— -------
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b) podnájemné I. bude hrazeno v peněžní formě v rovnoměrných měsíčních 
splátkách s termínem splatnosti vždy do 25. dne měsíce předcházejícího 
měsíci, za který je  hrazeno, s výjimkou měsíce ledna 2006, za který bude 
hrazeno v termínu splatnosti do 31.1.2006, přičemž si Smluvní strany 
sjednávají, že den splatnosti splátek podnájemného I. je  zároveň dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění;

c) pro první kalendářní rok doby podnájmu dle této Smlouvy, tj. pro rok 
2006, činí výše měsíční splátky částku 93.351.416,- Kč (slovy: devadesát 
tři miliony tři sta padesát jeden tisíc čtyři sta šestnáct korun českých), 
přičemž k této částce bude připočtena DPH v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona o dani z přidané hodnoty;

d) podnájemné I. bude pro účely postupů dle článku 6. této Smlouvy 
kalkulováno jako nákladová položka do ceny vodného a stočného.

5.2. Provozovatel se zavazuje platit za užívání ostatního majetku, který tvoří 
předmět podnájmu dle této Smlouvy, podnájemné II. následovně:

a) pro každé kalendářní Čtvrtletí doby podnájmu dle této Smlouvy Smluvní
strany sjednávají podnájemné II. ve výši 51 % čistého výnosu 
Provozovatele v příslušném kalendářním čtvrtletí z dalšího podnájmu 
ostatního majetku, který tvoří předmět podnájmu dle této Smlouvy, 
třetím osobám, nejméně však ve výši minimální Částky
podnájemného II., která činí 750.000,- Kč (slovy: sedm set padesát tisíc 
korun českých) za každé kalendářní čtvrtletí. Čistým výnosem 
Provozovatele v příslušném kalendářním čtvrtletí se pro účely stanovení 
podnájemného II. rozumí souhm všech výnosů dosažených 
Provozovatelem v příslušném kalendářním čtvrtletí z dalšího podnájmu 
ostatního majetku, který tvoří předmět podnájmu dle této Smlouvy, 
třetím osobám snížený o souhm všech nákladů prokazatelně a účelně 
vynaložených Provozovatelem na dosažení takových příjmů. K takto 
určené částce bude připočtena DPH v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona o dani z přidané hodnoty;

b) podnájemné II. bude hrazeno v peněžní formě čtvrtletně s termínem 
splatnosti vždy do 25: dne měsíce následujícího po skončení 
kalendářního čtvrtletí, za které je  podnájemné II. hrazeno, přičemž si 
Smluvní strany sjednávají, že den splatnosti splátek podnájemného II. je 
zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění;

c) podnájemné II. nebude pro účely postupů dle Článku 6. této Smlouvy 
kalkulováno jako nákladová položka do ceny vodného a stočného.

Minimální částka podnájemného II., jak je uvedena v odst. 5.2. písm. a) této 
Smlouvy, bude pro období druhého a každého následujícího kalendářního roku 
doby podnájmu dle této Smlouvy zvýšena o částku odpovídající míře inflace 
za posledních dvanáct kalendářních měsíců přede dnem l . l l .  příslušného 
kalendářního roku určené na základě sdělení Českého statistického úřadu nebo 
jiného ktomu oprávněného orgánu. Provozovatel se zavazuje průběžně 
předávat Správci kopie veškerých smluv o podnájmu nebo jiných smluv 
uzavřených ve vztahu k ostatnímu majetku nebo jeho části s třetími osobami, 
včetně veškerých dodatků a příloh těchto smluv, a to vždy bez zbytečného 
odkladu po jejich uzavření, a  prokázat Správci výši čistého výnosu 
Provozovatele v příslušném kalendářním čtvrtletí za další podnájem ostatního
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majetku nebo jeho části třetím osobám do 15. kalendářního dne měsíc 
následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí za účelem kontroly výš 
podnájemného II. Správce je povinen nejpozději do 24.11. příslušnéh 
kalendářního roku doby podnájmu dle této Smlouvy sdělit Provozovateli výí 
minimální částky podnájemného II., která bude ve smyslu odst. 5.2. písm. a 
této Smlouvy relevantní pro následující kalendářní rok.

5.3. Pro období druhého kalendářního roku doby podnájmu dle této Smlouvy 
tj. pro rok 2007, a pro každý následující kalendářní rok doby podnájmu dle této 
Smlouvy bude výše podnájemného I. za užívání vodohospodářského majetku, 
který tvoří předmět podnájmu dle této Smlouvy, stanovena dohodou Smluvních 
stran ve skladbě a na základě principu uvedených v Příloze č. 2 této Smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují vyvinout v průběhu příslušného kalendářního roku 
maximální úsilí, které po nich lze spravedlivě požadovat, k dosažení dohody 
o výši podnájemného I. pro následující kalendářní rok. V případě dosažení této 
dohody bude její obsah uveden v dodatku k této Smlouvě.

5.4. Za účelem uzavření dohody o výši podnájemného I. za užívání 
vodohospodářského majetku, který tvoří předmět podnájmu dle této Smlouvy, 
na následující kalendářní rok se Provozovatel zavazuje doručit Správci na své 
náklady ve lhůtě do 30.4. příslušného kalendářního roku veškeré potřebné 
informace a podklady, a to zejména:

a) předběžný návrh ročního plánu oprav pro následující kalendářní rok;
b) návrh celkového limitu oprav a havárií;
c) výroční zprávu včetně účetní závěrky Provozovatele za předcházející 

kalendářní rok;
d) přehled o Provozovatelem fakturovaném vodném, stočném a fakturované 

vodě předané a vodě průmyslové v korunovém i objemovém vyjádření 
za předcházející kalendářní rok.

5.5. Správce je  oprávněn do 31.5. příslušného kalendářního roku doručit 
Provozovateli písemnou odůvodněnou výzvu k doplněni doručených informací, 
nepostačují-li tyto Provozovatelem poskytnuté informace ke kontrole skladby 
a principů stanovení výše podnájemného I. uvedených v Příloze Č. 2 této 
Smlouvy. Provozovatel je povinen takové výzvě Správce vyhovět do 7 dnů ode 
dne jejího doručení, nebrání-li poskytnutí takových dodatečných informací 
zákonná povinnost Provozovatele.

5.6. Návrh výše podnájemného I. pro následující kalendářní rok podnájmu dle této 
Smlouvy bude Správcem doručen Provozovateli každoročně vždy nejpozději 
do 30.6. příslušného kalendářního roku, a to ve skladbě stanovené v Příloze 
č. 2 této Smlouvy. Správce odpovídá při předložení návrhu výše podnájemného 
I. za výši a strukturu podnájemného I. jakožto nákladu, který je  zahrnován 
do kalkulace ceny vodného a stočného a ceny vody předané a vody 
průmyslové.

5.7. Nebude-li do 10.11. příslušného kalendářního roku mezi Smluvními stranami 
dosaženo dohody ve smyslu odst. 5,3. této Smlouvy o stanovení výše 
podnájemného I. pro následující kalendářní rok, tj. nebude-li uzavřen příslušný
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dodatek k této Smlouvě, stanoví Správce výši podnájemného I. pro následující 
kalendářní rok jako:

a) částku odpovídající výši podnájemného I. stanovenou v příslušném 
kalendářním roce zvýšenou o inflaci za posledních dvanáct 
kalendářních měsíců přede dnem 1.11. příslušného kalendářního roku 
určenou na základě sděleni Českého statistického úřadu nebo jiného 
k tomu oprávněného orgánu anebo

b) částku vyšší, než která by byla stanovena postupem dle odst. 5.7. 
pism. a) této Smlouvy, přičemž ovšem jedině tehdy, pakliže by takové 
navýšení oproti postupu dle odst. 5.7. pism. a) této Smlouvy přímo 
souviselo s plánovanými akcemi obnovy, rekonstrukce, modernizace 
nebo rozvoje vodohospodářského majetku většího rozsahu, jež by měly 
být realizovány v následujících kalendářních letech doby podnájmu 
dle této Smlouvy a jež by měly být financovány právě ze zdrojů 
generovaných z takovéhoto navýšení podnájemného I. Takto určená 
výše podnájemného I. nesmí být vyšší než výše podnájemného I. 
stanovená postupem podle pism. a) tohoto odstavce, s připočtením 
předpokládaných celkových nákladů, které mají být vynaloženy 
v následujícím kalendářním roce v souvislosti s plánovanými akcemi 
obnovy, rekonstrukce, modernizace nebo rozvoje vodohospodářského 
majetku většího rozsahu.

5.8, Správce je povinen nejpozději do 24.11. příslušného kalendářního roku doby 
podnájmu dle této Smlouvy sdělit Provozovateli výši podnájemného I., 
která byla stanovena postupem dle odst. 5.7. pism. a) nebo dle odst. 5.7. 
pism. b) této Smlouvy, přičemž je povinen zároveň Provozovateli sdělit, 
který z těchto dvou postupů byl zvolen. Pakliže by Správce stanovil 
podnájemné I. postupem dle odst. 5.7. pism. b) této Smlouvy, je povinen 
zároveň Provozovateli sdělit, se kterými plánovanými akcemi obnovy, 
rekonstrukce, modernizace nebo rozvoje vodohospodářského majetku většího 
rozsahu tento postup souvisí. Provozovatel se zavazuje výši podnájemného I., 
kterou Správce stanovil postupem dle odst. 5.7. pism. a) nebo 5.7. pism. b) této 
Smlouvy, akceptovat. Součástí sdělení činěného Správcem dle tohoto odstavce 
této Smlouvy bude vždy i informace o výši inflace, která byla zjištěna 
postupem dle odst. 5.7. pism. a) této Smlouvy. Správce odpovídá při stanovení 
výše podnájemného I. postupem dle odst. 5.7. této Smlouvy za výši a strukturu 
podnájemného I. jakožto nákladu, který je zahrnován do kalkulace ceny 
vodného a stočného, ceny vody předané a ceny vody průmyslové.

5.9. Nastanou-H skutečnosti uvedené v odst. 8.24. této Smlouvy, Provozovatel 
zaplatí Správci podnájemné III. za užívání vodohospodářského majetku, 
který tvoří předmět podnájmu dle této Smlouvy, a to takto:

a) výše podnájemného III. bude stanovena postupem dle odst. 8.24. nebo 
8.25. této Smlouvy, přičemž k takto stanovené částce bude připočtena 
DPH v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o dani z přidané 
hodnoty;

b) podnájemné III. bude splatné jednorázově do 30.4. kalendářního roku 
následujícího po kalendářním roce, v němž nastaly skutečnosti uvedené
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v odst. 8.24. této Smlouvy, a to na základě daňového dokladu vystaveného 
Správcem, přičemž si Smluvní strany sjednávají, že den splatnosti 
podnájemného III. je zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění;

c) podnájemné III. bude dle pravidel pro stanovení věcně usměrňované ceny 
vodného a stočného specifikovaných v odst. 6.1. této Smlouvy vykázáno 
v celkovém vyúčtování všech položek ceny vodného a stočného ve vztahu 
ke kalendářnímu roku, v němž je  podnájemné III. hrazeno.

5.10. Podnájemné I., podnájemné II. a podnájemné III. bude placeno 
Provozovatelem bezhotovostně, poukázáním příslušné částky na účet Správce 
na základě daňových dokladů vystavených Správcem.

5.11. Dostane-Ii se Provozovatel do prodlení splněním jakéhokoliv peněžitého 
závazku podle článku 5. této Smlouvy trvajícím déle než 30 dnů, zavazuje se 
Provozovatel předložit bez zbytečného odkladu na písemnou výzvu Správce 
bankovní záruku, jejímž obsahem bude závazek banky uspokojit Správce jako 
věřitele z jakékoli pohledávky vyplývající z této Smlouvy do výše takového 
peněžitého závazku, ohledně kterého se Provozovatel dostal do takového 
prodlení, a to s dobou platnosti bankovní záruky I rok od jejího vystavení. 
Náklady na vystaveni takové bankovní záruky budou pro účely postupu 
dle článku 6. této Smlouvy kalkulovány jako nákladová položka do ceny 
vodného a stočného, ceny vody předané a ceny vody průmyslové.

5.12. Správce se zavazuje, že bude předkládat Vlastníkovi písemnou informaci 
o průběhu jednání o stanovení výše podnájemného I. První informace 
o průběhu těchto jednání bude Vlastníkovi podána Správcem vždy nejpozdéji 
do 31.8. příslušného kalendářního roku.

5.13. Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě nahrazení české měny (Kč) 
měnou Evropské unie (EUR) bude pro účely této Smlouvy proveden přepočet 
výše podnájemného I., podnájemného II. a podnájemného . III. na měnu 
Evropské unie podle úředně stanoveného směnného kursu pro nahrazení české 
měny. K přepočtu podnájemného I., podnájemného II. a podnájemného III. 
a k jejich hrazení v EUR dojde ke dni účinnosti opatření, jímž dojde ke zrušení 
české měny. Nahrazení měny nebude mít jakýkoli vliv na povinnost Smluvních 
stran plnit řádně a včas všechny své závazky vyplývající z této Smlouvy. 
Všechna ujednání Smluvních stran ohledně aplikace inflace obsažená v této 
Smlouvě budou v případě nahrazení měny aplikována tak, aby se co nejvíce 
blížila svému původnímu účelu. Ujednání obsažené v tomto odstavci bude 
přiměřeně aplikováno i na všechna ostatní peněžní plnění a peněžní vyčíslení 
uvedená v této Smlouvě, tj. zejména pokud jde o celkový předpokládaný limit 
oprav a havárií, smluvní pokuty a minimální výši podnájemného II.

5.14. V ekonomické souvislosti s přípravou a realizací projektu celkové přestavby 
a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod v Praze na Císařském ostrově se 
Provozovatel zavazuje v prvních třech letech doby podnájmu dle této Smlouvy 
na základě písemné výzvy Správce předplatit podnájemné I. vztahující 
sek  období počínaje rokem 2009 a konče rokem 2028 v celkové výši
3.000.000.000,- Kč (slovy: tři miliardy konin českých), přičemž k  takto 
stanovené částce bude připočtena DPH v souladu s příslušnými ustanoveními
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zákona o dani z přidané hodnoty. Nedohodnou-Ii se Smluvní strany jinak, bude 
v každém z prvních tří let doby podnájmu dle této Smlouvy Provozovatelem 
zaplacena poměrná částka z celkové výše předplatby podnájemného I. 
Provozovatel se zavazuje zaplatit takovou poměrnou částku předplatby 
podnájemného I. do 180 dnů ode dne doručení pisemné výzvy Správce. O 
částku odpovídající výši podnájemného I. předplaceného Provozovatelem 
Správci podle tohoto odstavce této Smlouvy se bude, nedohodnou-Ii Smluvní 
strany jinak, počínaje rokem 2009 rovnoměrně snižovat faktická 
platba podnájemného I., které by měl Provozovatel zaplatit Správci v každém 
roce doby podnájmu v období počínaje rokem 2009 a konče rokem 2028. 
V případě, že dojde k předčasnému ukončeni této Smlouvy, zavazuje se 
Správce bez zbytečného odkladu vrátit Provozovateli poměrnou část 
podnájemného I. předplaceného Provozovatelem Správci podle tohoto odstavce 
této Smlouvy, která připadá na dobu, o kterou se zkrátí doba podnájmu dle této 
Smlouvy. Část předplatby podnájemného I. vztahující se k příslušnému 
kalendářnímu roku doby podnájmu dle této Smlouvy bude pro účely postupů 
dle článku 6. této Smlouvy kalkulovaná jako nákladová položka do ceny 
vodného a stočného až v tomto příslušném kalendářním roce.

6. VODNÉ A STOČNÉ A CENA VODY PŘEDANÉ A PRŮMYSLOVÉ, ZPŮSOB
JE JIC H  STANOVENÍ

6.1. Výše vodného a stočného (dále též jen jako „cena vodného a stočného“), cena 
vody předané a cena vody průmyslové se stanoví kalkulaci v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy, a to zejména se zákonem o cenách, vyhláškou 
č. 580/1990 Sb., se zásadami platného výměru Ministerstva financí České 
republiky, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, 
s přihlédnutím ke Komentáři k cenovým předpisům vztahujícím se 
kustanovení § 2 odst. 2 vyhlášky č. 580/1990 Sb., a s  metodickým pokynem 
Ministerstva zemědělství České republiky č. 24 142/2003-6000 -  „Pravidla 
pro stanoveni výše vodného a stočného k §  36 odst. 5 a 7 zákona o vodovodech 
a kanalizacích, se zákonem o vodovodech a kanalizacích a vyhláškou 
č. 428/2001 Sb. “ a s předpisy je  v budoucnosti nahrazujícími. Nestanoví-li 
obecně platné cenové a jiné právní předpisy uvedené v předchozí větě tohoto 
odstavce této Smlouvy něco jiného, je  pro Smluvní strany závazná struktura 
kalkulace ceny vodného a stočného tak, jak je uvedena v Příloze č. 3 této 
Smlouvy.

6.2. Cena vodného a stočného, cena vody předané a cena vody průmyslové se 
stanoví podle tohoto článku vždy na období jednoho kalendářního roku. Pro 
první kalendářní rok doby podnájmu dle této Smlouvy, tj. pro rok 2006, je 
stanovena cena vodného a stočného, cena vody předané a cena vody 
průmyslové takto:

v  Kč za  mJ Cena bez DPH Sazba DPH DPH Cena s DPH
Přímí odběratelé Vodné 22,39 5% 1,12 23,51
Přímí odběratelé Stočné 19,86 5% 0,99 20,85
Předaná voda 1 .pásmo 4,18 5% 0,21 4,39
Předaná voda 2.pásmo ' 4,64 5% 0,23 4,87
Předaná voda 3.pásmo 4,93 5% 0,25 5,18
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Předaná voda 4.pásmo 5,13 5% 0,26 5,39
Předaná voda 5.pásmo 7,93 5% 0,40 8,33
Předaná voda ó.pásmo 7,85 5% 0,39 8,24
Průmyslová voda 10,51 5% 0,53 11,03

6.3. Pro období druhého kalendářního roku doby podnájmu dle této Smlouvy, 
tj. pro rok 2007, a pro období následujících kalendářních roků doby podnájmu 
dle této Smlouvy budou cena vodného a stočného, cena vody předané a cena 
vody průmyslové stanoveny dohodou Smluvních stran za podmínek 
stanovených v odst. 6 .1. této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout 
v průběhu příslušného kalendářního roku maximální úsilí, které po nich lze 
spravedlivé požadovat, k dosaženi dohody o stanovení ceny vodného 
a stočného, ceny vody předané a ceny vody průmyslové pro následující 
kalendářní rok. V případě dosažení této dohody bude její obsah uveden 
v dodatku k této Smlouvě.

6.4. Nebude-li do 10.11. příslušného kalendářního roku mezi Smluvními stranami 
dosaženo dohody ve smyslu odst. 6.3. této Smlouvy o stanovení ceny vodného 
a stočného, ceny vody předané a ceny vody průmyslové pro následující 
kalendářní rok, tj. nebude-lí uzavřen příslušný dodatek k této Smlouvě, stanoví 
se cena vodného, stočného, cena vody předané a cena vody průmyslové 
pronásledující kalendářní rok kalkulacemi podle odst. 6.10. nebo 6.11. této 
Smlouvy. Nestanoví-li obecně platné cenové ani jiné obecně závazné právní 
předpisy něco jiného, je  pro takové kalkulace ceny vodného a stočného, ceny 
vody předané a ceny vody průmyslové závazná struktura kalkulace tak, jak je 
uvedena v Příloze č. 3 této Smlouvy.

6.5. Provozovatel se zavazuje, že při sestavování kalkulaci cen vodného a stočného, 
ceny vody předané a ceny vody průmyslové bude postupovat v souladu 
s předpisy a způsobem stanovenými v odst. 6.1. této Smlouvy.

6.6. Provozovatel se zavazuje Správci předložit každoročně do 30.6. příslušného 
kalendářního roku celkové vyúčtování všech položek, které v uplynulém roce

' do ceny vodného a stočného kalkuloval v porovnání s položkami pravidel 
pro stanovení výše ceny vodného a stočného pro daný rok v souladu 
s ustanovením tohoto článku a dále se zavazuje toto celkové vyúčtování v téže 
lhůtě zveřejnit na svých internetových stránkách.

6.7. Provozovatel se zavazuje v návaznosti na Správcem doručený návrh výše 
podnájemného I. každoročně kdatu  15.7. příslušného kalendářního roku 
předkládat Správci návrh ceny vodného a stočného, ceny vody předané a ceny 
vody průmyslové na následující rok dle kalkulace tak, jak je  stanovena 
v Příloze č. 3 této Smlouvy a dále se zavazuje za účelem kontroly stanovení 
ceny vodného a stočného, ceny vody předané a ceny vody průmyslové 
poskytnout Správci informace rozhodné pro kontrolu navržené ceny vodného 
a stočného, ceny vody předané a ceny vody průmyslové, jejichž správnost 
a závaznost pro Provozovatele potvrdí svým podpisem tohoto návrhu 
oprávnění členové statutárního orgánu Provozovatele nebo jeho generální 
ředitel.
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6.8. K ověření správnosti kalkulace navrhované ceny vodného a stočného, ceny 
vody předané a ceny vody průmyslové na následující rok se Provozovatel 
zavazuje umožnit Správci kontrolu veškerých dokladů a dokumentů, které 
příslušný kalendářní rok pro účely kalkulace vodného a stočného použil. 
Provozovatel se zavazuje doklady a dokumenty vyžádané Správcem podle 
předchozí věty tohoto odstavce této Smlouvy předložit Správci nejpozději 
do 7 pracovních dnů ode dne, kdy byla Provozovateli doručena písemná žádost 
Správce o předložení těchto dokladů a dokumentů. Nestanovi-li obecně 
závazný právní předpis jinak, jsou Správce i osoby jím ke kontrole pověřené 
povinni respektovat důvěrnost informací účinnosti Provozovatele a nesmějí 
poskytovat kontrolou získané informace třetím osobám s výjimkou Vlastníka 
za předpokladu, že s ním má Správce sjednánu v rozsahu povoleném obecně 
závaznými právními předpisy stejnou povinnost respektovat důvěrnost 
informací o činnosti Provozovatele jako je povinnost Správce podle tohoto 
odstavce. Provozovatel a Správce se zavazují, že vyvinou veškeré úsilí 
k dosažení dohody o výši ceny vodného a stočného, ceny vody předané a ceny 
vody průmyslové.

6.9. Správce se zavazuje, že bude průběžně předkládat Vlastníkovi písemnou 
informaci o průběhu jednání o výši cen vodného a stočného, ceny vody 
předané a ceny vody průmyslové. První informace o průběhu těchto jednáni 
bude Vlastníkovi podána Správcem nejpozději do 31.8. příslušného 
kalendářního roku.

6.10. Stanoví-li se výše podnájemného I. pro následující kalendářní rok doby 
podnájmu dle této Smlouvy postupem dle odst. 5.7. písm. a) nebo odst. 5.7. 
pí srn. b) této Smlouvy, pak Provozovatel k takto stanovené výši 
podnájemného I. vypočte cenu vodného a stočného, cenu vody předané a cenu 
vody průmyslové pro následující kalendářní rok tak, že v kalkulačním vzorci 
budou použity výše podnájemného I. stanovená postupem dle odst. 5.7. této 
Smlouvy a dále ostatni nákladové položky zvýšené o inflaci za posledních 
dvanáct kalendářních měsíců přede dnem 1.11. příslušného kalendářního roku 
určenou na základě sdělení Českého statistického úřadu nebo jiného k tomu 
oprávněného orgánu. Zisk Provozovatele bude kalkulován ze všech 
nákladových položek, přičemž bude stanoven v přiměřené výši. Nedohodnou-li 
se Smluvní stran jinak, bude pro účely stanovení výše tohoto zisku použita 
míra zisku, která byla použita v rámci kalkulace ceny vodného a stočného, 
ceny vody předané a ceny vody průmyslové pro příslušný kalendářní rok doby 
podnájmu dle této Smlouvy.

6.11. Stanoví-li Správce výši podnájemného I. pro následující kalendářní rok doby 
podnájmu dle této Smlouvy postupem dle odst. 5.7. písm. b) této Smlouvy, 
pak v případě, že nárůst cen vodného a stočného, ceny vody předané a ceny 
vody průmyslové po odečtu nárůstu o inflaci v procentním vyjádření 
ve srovnání s aktuálními cenami překročí příslušný limit uvedený v tabulce č. 1 
obsažené v Příloze č. 3 této Smlouvy, je Provozovatel oprávněn při kalkulaci 
výše ceny vodného a stočného, ceny vody předané a ceny vody průmyslové 
vycházet z celkového předpokládaného objemu fakturované dodané pitné, 
předané a průmyslové vody a odvedené odpadní vody sníženého o příslušný 
procentní podíl uvedený v této tabulce č. 1 a na základě tohoto snížení provést
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přepočet kalkulace ceny vodného a stočného, ceny vody předané a ceny vody 
průmyslové se stejnými vstupními položkami jako v případě původní 
kalkulace.

6.12. Ve vztahu k provozování vodohospodářského majetku, který tvoří předmět 
podnájmu dle této Smlouvy, budou pro Smluvní strany ceny vodného 
a stočného stanovené postupy dle tohoto článku závazné, přičemž Provozovatel 
není oprávněn účtovat vůči jednotlivým odběratelům ceny jiné.

6.13. Ve vztahu k provozování vodohospodářského majetku, který tvoří předmět 
podnájmu dle této Smlouvy, budou pro Smluvní strany cena vody předané 
a cena vody průmyslové stanovené postupy dle tohoto článku závazné, přičemž 
Provozovatel není oprávněn účtovat vůči třetím osobám, ceny jiné, nestanoví-li 
dohoda mezi Provozovatelem a těmito třetími osobami jinak. Takové dohody 
nelze uzavřít s osobami, které jsou uvedeny v seznamech předkládaných spolu 
s návrhem kalkulace ceny vody předané a návrhem kalkulace ceny vody 
průmyslové pro příslušný kalendářní rok a dohodnutých Smluvními stranami.

7. ÚDRŽBA PŘEDMĚTU PODNÁJMU

7.1. Provozovatel se zavazuje udržovat předmět podnájmu dle této Smlouvy na své 
náklady a s odbornou péčí v řádném a funkčním stavu. Údržbu je Provozovatel 
povinen zajišťovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
závaznými technickými normami a provozními řády jednotlivých části 
předmětu podnájmu. Provozovatel se v rámci činnosti dle tohoto článku této 
Smlouvy rovněž zavazuje průběžně stav předmětu podnájmu monitorovat za 
účelem zjištění potřeb provedeni údržby.

7.2. Provozovatel odpovídá Správci za poškození předmětu podnájmu dle této 
Smlouvy jdoucí nad rámec odpovídající běžnému opotřebení, průběžné údržbě, 
rozsahu obnovy, modernizace, rekonstrukce a rozvoje předmětu podnájmu 
Vlastníkem, Správcem a třetími osobami a stáří předmětu podnájmu. Případný 
spor Smluvních stran ve vztahu k poškozeni předmětu podnájmu dle této 
Smlouvy bude řešen prostřednictvím posudku zpracovaného nezávislým 
znalcem za podmínek obdobných postupu dle odst. 7.7. této Smlouvy.

7.3. Prokazatelně vynaložené náklady na údržbu předmětu podnájmu dle této 
Smlouvy budou pro účely postupu dle článku 6. této Smlouvy kalkulovány 
jako nákladová položka do ceny vodného a stočného, ceny vody předané 
a ceny vody průmyslové. Správce touto Smlouvou uděluje Provozovateli 
souhlas ktomu, aby takto vynaložené náklady uplatnil z hlediska zákona 
o daních z příjmů jako daňově uznatelné.

7.4. Provozovatel se zavazuje zpracovat a do tří měsíců od podpisu této Smlouvy 
předložit Správci k projednání přehled úkonů zahrnutých do běžné údržby 
předmětu podnájmu. Stanoví-li obecně závazné právní předpisy četnost těchto 
úkonů, bude tento přehled obsahovat i takto stanovenou četnost jednotlivých 
úkonů údržby. O provádění jednotlivých úkonů údržby je Provozovatel 
povinen, stanovi-li tak obecně závazné právní předpisy nebo závazné technické 
normy, vést písemné záznamy, které budou na žádost předloženy SpráxcLpřL
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prováděni kontroly podle odst. 7.5 této Smlouvy. Provozovatel je  oprávněn a 
povinen přehled úkonů zahrnutých do běžné údržby předmětu podnájmu 
aktualizovat v souvislosti se změnou provozních potřeb nebo obecně 
závazných právních předpisů. Aktualizovaný přehled úkonů zahrnutých 
do běžné údržby je Provozovatel povinen předat Správci bez zbytečného 
odkladu.

7.5. Správce je  oprávněn po dobu trvání této Smlouvy zjišťovat stav 
vodohospodářského majetku a ostatního majetku, který je  předmětem 
podnájmu dle této Smlouvy, a Provozovatel se zavazuje poskytnout mu přitom 
potřebnou součinnost. Správce je  oprávněn a povinen každoročně vypracovat 
RPK tohoto stavu na následující kalendářní rok doby podnájmu a předložit jej 
Provozovateli do 30.11. příslušného kalendářního roku k vyjádření. RPK musí 
obsahovat alespoň termíny kontrol, místo a rozsah kontrol a seznam osob 
odpovědných za provedení kontrol. Správce se zavazuje při sestavování 
a naplňování RPK přihlédnout k oprávněným a odůvodněným požadavkům 
Provozovatele. Za oprávněný požadavek nebude považován takový, který by 
podstatným způsobem omezil nebo znemožnil provedení kontroly stavu 
konkrétní části vodohospodářského majetku nebo ostatního majetku nebo který 
by byl v rozporu s účelem této Smlouvy.

7.6. Provozovatel je při provádění kontroly stavu vodohospodářského majetku 
a ostatního majetku povinen poskytnout Správci na jeho žádost veškeré 
informace a dokumenty o prováděné údržbě tohoto majetku, zejména plány 
revizí a údržby, vyžaduje-li zpracování těchto plánů obecně závazný právní 
předpis, a umožnit Správci přistup na místo provádění kontroly. Nedohodnou-li 
se Smluvní strany jinak, musí být kontrole přítomen odborně kvalifikovaný 
zástupce Provozovatele. Správce je povinen při kontrole dodržovat ustanovení 
obecně závazných právních předpisů a provozních předpisů a dbát pokynů 
zástupce Provozovatele. Náklady na provedení takové kontroly, s výjimkou 
osobních nákladů souvisejících s přítomností kvalifikovaného zástupce 
Provozovatele, ponese Správce.

7.7. O provedeni kontroly prováděné dle odst 7.5. a 7.6. této Smlouvy zpracuje 
Správce protokol, který bude obsahovat zejména datum, místo a rozsah 
provedené kontroly, seznam zjištěných nedostatků a přiměřenou Ihůtu k jejich 
odstranění. Protokol o kontrole doručí Správce do 7 pracovních dnů ode dne 
provedení kontroly Provozovateli k vyjádření. Seznam zjištěných nedostatků 
bude zpracován s přihlédnutím k plánovaným nebo provedeným akcím 
obnovy, rekonstrukce, modernizace nebo rozvoje vodohospodářského majetku 
nebo ostatního majetku, který je předmětem podnájmu dle této Smlouvy. 
V případě takto zjištěných nedostatků při provádění údržby předmětu 
podnájmu je Správce oprávněn požadovat po Provozovateli sjednáni nápravy 
v přiměřené lhůtě. Nesouhlasí-li Provozovatel s výsledky kontroly, bude 
takový spor řešen prostřednictvím posudku zpracovaného nezávislým znalcem, 
na jehož výběru se Smluvní strany dohodnou. Náklady na zpracováni takového 
posudku ponese ta Smluvní strana, jež ve sporu neuspěla. Nedohodnou-li se 
Smluvní strany na výběru konkrétního znalce, bude takový posudek zpracován 
na žádost Správce znaleckým ústavem působícím při Českém vysokém učení 
technickém nebo při Vysoké škole chemicko-technologické. Nebude-li
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z jakéhokoli důvodu takový posudek k dispozici, provede výběr znalce 
Vlastník. V případě, že Provozovatel neodstraní jím uznané nebo znalcem 
zjištěné nedostatky při provádění údržby předmětu podnájmu ani v dodatečné 
přiměřené lhůtč, na které se Smluvní strany shodnou nebo kterou určí Správce 
na základě závěrů posudku zpracovaného dle tohoto odstavce této Smlouvy, je 
Správce oprávněn zajistit odstranění takových nedostatků sám na náklady 
Provozovatele.

7.8. Stav předmětu podnájmu zjištěný postupem dle odst. 7.5. a 7.6. této Smlouvy 
bude pro Smluvní strany závazným podkladem při následných kontrolách 
tohoto stavu či při kontrolách provádění oprav a odstraňování havárií. Správce 
je  oprávněn znalecký posudek vypracovaný dle odst. 7.7. této Smlouvy využít 
při uplatňování případných nároků vůči Provozovateli v souvislosti 
s případným neplněním povinností Provozovatele vyplývajících z odst. 7.1. 
a 7.2. této Smlouvy.

7.9. Údržbou podle této Smlouvy se rozumí zejména, nikoliv však výlučně, 
provádění následujících činností:

a) v případě ochranných pásem vodních zdrojů (dále jen „ochranná 
pásma“) a jímacích objektů pitné vody zejména:
- údržba oplocení,
- údržba stavebních objektů včetně nátěrů,
- čištění zářezů, pramenných jímek, studní a ochranných příkopů,
- údržba porostů, informačních a orientačních tabulek,
- kontrolní činnost Provozovatele.

b) v případě vodovodních řadů zejména:
- kontrola terénu nad potrubím,
- doplnění materiálu a silničního krytu způsobené vyplavením materiálu 

únikem vody,
- kontrola a údržba armatur včetně protáčení šoupat výrobcem 

předepsaným způsobem, armatumích šachet a jejich součástí, včetně 
nátěrů kovových konstrukcí,

- promazávání uzávěrů,
- provádění propiachu, odvzdušňování a odkalování,
- údržba a rektifikace poklopů,
- kontrola a údržba značení orientačních tabulek.

c) v případě čerpacích stanic pitné, užitkové a odpadní vody, vodojemů 
a akumulací u čerpacích stanic, úpraven vod, čistíren odpadních vod 
a ostatních stavebních objektů zejména:
- stavební údržba, včetné nátěrů kovových zařízení,
- bílení a opravy omítek,
- údržba střech, oplocení, příjezdových komunikací a zpevněných 

ploch,
- údržba strojně-technologického zařízení, včetně provádění propiachu 

a odkalování,
- údržba elektrických zařízení včetně měření, regulace a zařízení 

telemetrie.
d) v případě kanalizačních stok zejména:

- kontrola terénu nad kanalizačním potrubím,
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- doplnění materiálu a silničního krytu způsobené vyplavením materiálu 
do šachet nebo poškozeného potrubí,

- doplňováni vstupních poklopů na kanalizačních šachtách a rektifikace 
poklopů do nivelety vozovky,

- údržba a výměna stupadel, žebříků v objektech kanalizační sítě
- údržba stok, šachet a objektů na kanalizační síti,
- čištění kanalizačního potrubí, stok, Šachet a objektů a měření nánosů.

8. OPRAVY PŘEDMĚTU PODNÁJMU A ODSTRAŇOVÁNÍ HAVÁRIÍ

8.1. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, zavazuje se Provozovatel po dobu trvání této 
Smlouvy zajišťovat na své náklady odstraňování havárií a následků havárii 
a provádění oprav předmětu podnájmu dle této Smlouvy. Provozovatel se 
zavazuje provádět opravy a odstraňovat havárie a jejich následky s odbornou 
péčí a v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného provozování předmětu 
podnájmu.

8.2. Provozovatel se zavazuje vypracovat každoročně návrh ročního plánu oprav 
na následující kalendářní rok a předložit jej ve lhůtě do 30.6. příslušného 
kalendářního roku Správci k projednání. Návrh ročního plánu oprav musí 
obsahovat:

a) odhadovaný rozsah havárií ve vztahu k počtu havárií v předchozím 
kalendářním roce;

b) odhadované náklady na odstranění havárií;
c) seznam plánovaných oprav, které budou realizovány v následujícím 

kalendářním roce;
d) předpokládané náklady na provedení plánovaných oprav včetně 

rozčlenění nákladů na jednotlivé opravy; termíny provedení oprav 
a návrh způsobu provedení oprav ve formě záměru plánované opravy 
uvedeného v Příloze č. 4 této Smlouvy;

e) souhrn předpokládaných nákladů na drobné opravy, které budou 
realizovány v následujícím kalendářním roce, přičemž tyto náklady 
nepřekročí 4% celkového limitu oprav a havárii stanoveného 
pro příslušný kalendářní rok;

f) součet celkových předpokládaných nákladů dle odsL 8.2. písm. b), d) a e) 
této Smlouvy.

Náklady na provedení plánovaných oprav je Provozovatel povinen do ročního 
plánu oprav kalkulovat podle cen v místě a čase obvyklých, maximálně však 
podle aktuální cenové soustavy ÚRS, a v případě provádění oprav vlastními 
kapacitami podle skutečných mzdových a dalších nákladů, maximálně však 
podle aktuální cenové soustavy ÚRS. Provozovatel se zavazuje vypracovat 
roční plán oprav tak, aby celkové náklady na provedeni plánovaných oprav 
ve smyslu odst. 8.2. písm. d) této Smlouvy nebyly nižší než 35 % z výše 
celkového limitu oprav a havárií stanoveného pro příslušný kalendářní rok 
postupem dle odst. 8.26. až 8.28. této Smlouvy. Provozovatel se zavazuje 
vypracovat roční plán oprav tak, aby součet celkových předpokládaných 
nákladů dle odst. 8.2. písm. b), d) a e) této Smlouvy nebyl nižší než celkový 
limit oprav a havárií stanovený pro příslušný kalendářní rok postupem
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dle odst. 8.26. až 8.28. této Smlouvy. Postup při zpracováni ročních plánů 
oprav je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

8.3. Při projednání ročního plánu oprav je Provozovatel povinen přihlédnout 
k přiměřeným a odůvodněným požadavkům Správce a kRJP připravovanému 
Správcem. Provozovatel je povinen změnit roční plán oprav po projednání se 
Správcem, jestliže u jakéhokoliv vodohospodářského majetku má být podle 
platného SIP místo plánované opravy provedena jeho obnova, modernizace 
nebo rekonstrukce, případně jestliže Správce prokáže, že se v daném případě 
jedná o technické zhodnocení nebo údržbu předmětu podnájmu. Provozovatel 
je  povinen zahrnout do ročního plánu oprav konkrétní plánované opravy 
navržené Správcem, a to až do výše celkového objemu nákladů 
předpokládaných na provedení těchto plánovaných oprav odpovídající 10 % 
z výše celkového limitu oprav a havárií stanoveného pro příslušný kalendářní 
rok postupem dle odst. 8.26. až 8.28. této Smlouvy. Provozovatel je povinen 
postupovat tak, aby byl roční plán oprav projednán se Správcem do 30.9. 
příslušného kalendářního roku. Takto projednaný roční plán oprav bude 
základním podkladem pro provádění oprav vodohospodářského majetku 
a ostatního majetku v následujícím kalendářním roce a nestanoví-li tato 
Smlouva jinak, bude tento roční plán oprav pro Provozovatele v části týkající 
se plánovaných oprav navržených Správcem postupem dle tohoto odstavce této 
Smlouvy závazný.

5.4. Návrh jakékoliv změny ročního plánu oprav související zejména s použitím 
plánovaných finančních prostředků v rámci celkového limitu oprav a havárií 
v příslušném kalendářním roce na odstraňování havárií je  Provozovatel 
povinen předložit Správci bez zbytečného odkladu k projednání a v části 
týkající se plánovaných oprav navržených Správcem postupem dle odst. 8.3. 
této Smlouvy ke schválení. Při projednání změny plánu oprav je  Provozovatel 
povinen doložit oprávněnost navrhované změny ročního plánu oprav, zejména 
doložením četnosti výskytu jednotlivých havárií a nákladů na odstraněni jejich 
následků.

8.5. Bez ohledu na projednaný roční pián oprav je Správce oprávněn vyrozumět 
Provozovatele, že určitou opravu provede samostatně a na své náklady 
výhradně za předpokladu, že k provedení takové opravy získá Správce nebo 
Vlastník návratnou nebo nenávratnou finanční pomoc z veřejných 
Či soukromých zdrojů, nebo za předpokladu, že takovou opravu Správce 
provede z částky podnájemného III. zaplaceného Provozovatelem Správci. 
Půjde-li o opravu zahrnutou do ročního plánu oprav pro příslušný kalendářní 
rok a bude-lí to z časových důvodů možné a účelné, je Provozovatel povinen 
navrhnout odpovídající změnu ročního plánu oprav postupem podle odst. 8.4. 
této Smlouvy. Závazek Provozovatele naplnit celkový limit oprav a havárií 
není ustanovením tohoto odstavce dotčen.

8.6. O pořadí provádění oprav rozhoduje Provozovatel. Provozovatel navrhne 
technický způsob provedení každé opravy a projedná jej se Správcem. Souhlas 
Správce je nezbytný v případě, že navržený způsob opravy j e v  rozporu se 
standardy Vlastníka. V případě, že některá plánovaná oprava bude provedena 
v rámci odstranění vzniklé havárie, řídí se způsob a rozpočet odstranění té části
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havárie odpovídající plánované opravě příslušným ročním plánem oprav a 
vzniklé náklady budou v této části vedeny jako náklady na provedení 
plánované opravy, nikoliv jako náklady na odstranění havárie, přičemž se 
použijí pravidla stanovená pro náklady na provádění oprav.

8.7. Prokazatelně vynaložené náklady na provedení oprav a prokazatelně
vynaložené náklady spojené s odstraňováním havárií a nezbytně nutným 
odstraňováním následků způsobených haváriemi budou pro účely postupu 
dle článku 6. této Smlouvy kalkulovány jako nákladová položka do ceny 
vodného a stočného, ceny vody předané a ceny vody průmyslové. Správce 
touto Smlouvu uděluje Provozovateli souhlas ktomu, aby takto vynaložené 
náklady uplatnil z hlediska zákona o daních z příjmů jako daňově uznatelné.

8.8. Prokazatelně vynaložené náklady na provedení oprav a prokazatelně
vynaložené náklady spojené s odstraňováním havárií a nezbytně nutným 
odstraňováním následků způsobených haváriemi budou vykazovány 
v příslušném kalendářním roce pro účely naplňování celkového limitu oprav 
a havárií pouze do výše cen v místě a čase obvyklých, maximálně však do výše 
stanovené aktuální cenovou soustavou ÚRS. Případné překročení souhrnu 
předpokládaných nákladů na drobné opravy nad limit stanovený v ustanovení 
odst. 8.2 pism. e) této Smlouvy, nesmí být bez předchozího souhlasu Správce 
v částce přesahující tento limit v příslušném kalendářním roce vykázáno 
pro účely naplňování celkového limitu oprav a havárii.

8.9. Provozovatel je oprávněn provádět opravy a odstraňování havárií a následků 
havárií vlastními zaměstnanci a/nebo prostřednictvím třetích osob. 
Při provádění oprav a odstraňování následků havárií je  Provozovatel povinen 
dodržovat příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména 
pak předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek třetím osobám.

8.10. V případě, že Provozovatel změní termín, rozsah nebo způsob prováděné 
plánované opravy, je povinen vyrozumět Správce o takové změně termínu 
a předložit Správci předem odhad nákladů na provedení plánované opravy 
nebo rozpočet, bude-li takový rozpočet k dispozici.

8.11. V případech, kdy to časové podmínky odstranění havárie prováděné 
zhotovitelem umožní, je  Provozovatel povinen předložit Správci předem odhad 
nákladů na odstranění takové havárie.

8.12. Provozovatel se zavazuje neprodleně odstranit příčinu přerušení nebo omezení 
dodávky vody nebo odvádění a Čištění odpadních vod, a to zejména v případě 
živelné pohromy, při havárii vodovodu nebo kanalizace, vodovodní nebo 
kanalizační přípojky, jsou-li předmětem podnájmu, nebo při možném ohrožení 
zdraví lidí nebo majetku, a po odstranění havárie bezodkladně obnovit dodávku 
vody a odvádění odpadních vod. Ustanovení odst. 8.13. a 8.14. této Smlouvy 
tím není dotčeno.

8.13. Náklady na odstranění havárie a následků způsobených havárií budou 
přednostně hrazeny Provozovatelem z pojistného plněni z pojistných smluv 
týkajících se předmětu podnájmu, budou-li pro případ havárie uzavřeny. 
Náklad krytý pojistným plněním nebude pro účely postupu článku 6. této
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Smlouvy kalkulován jako nákladová položka do ceny vodného a stočného, 
ceny vody předané a ceny vody průmyslové a Provozovatel je  povinen tuto 
skutečnost zohlednit v kalendářním roce, ve kterém pojistné plnění obdržel. 
V případě, že účelně vynaložené náklady na odstranění havárie nebo jejích 
následků překročí výši pojistného plnění, popřípadě žádné pojistné plněni 
nebude poskytnuto, a současně havárie byla zaviněna opomenutím povinnosti 
Provozovatele konstatovaným pojišťovnou při likvidaci pojistné události nebo 
prokázaným Správcem postupem obdobně jako je stanoven v odst. 7.7. této 
Smlouvy, náklady na odstranění havárie a jejích následků hradí plné 
Provozovatel bez nároku na jejich úhradu Správcem a nebude pro účely 
postupu dle článku 6. této Smlouvy oprávněn vynaložené náklady kalkulovat 
jako nákladovou položku do ceny vodného a stočného, ceny vody předané 
a ceny vody průmyslové a vykázat pro účely naplňování celkového limitu 
oprav a havárií. Totéž platí v případě potřeby provedení opravy v důsledku 
opomenutí povinnosti Provozovatelem nebo v případě, kdy ke vzniku havárie 
nebo potřeby provedení opravy na předmětu podnájmu dojde v důsledku 
neuplatnění záruky za jakost díla Provozovatelem vůči příslušnému zhotoviteli. 
Provozovatel se zavazuje oznamovat Správci bez zbytečného odkladu vznik 
všech pojistných události vztahujících se k předmětu podnájmu a po likvidaci 
pojistné události rovněž výši inkasovaného pojistného plnění. Náklady na 
odstranění takové havárie, která je kryta sjednaným pojistným plněním, 
a náklady na odstranění následků takové havárie nebudou v příslušném 
kalendářním roce vykazovány pro účely naplňování celkového limitu oprav 
a havárií. Pakliže však výše pojistného plnění přijatého Provozovatelem 
nepokryje tyto prokazatelně vynaložené náklady v celém rozsahu, pak vzniklý 
rozdíl bude vykázán pro účely naplňování celkového limitu oprav a havárií 
v kalendářním roce přijetí tohoto pojistného plnění.

8.14. Smluvní strany se dohodly, Že pro případ odstranění havárie, na kterou se 
vztahuje pojištění majetku, z něhož bude Správce výlučným příjemcem 
pojistného plnění, a pro případ odstranění následků takové havárie, se Správce 
zavazuje použít přijaté plněni výhradně na odstranění takové havárie a jejích 
následků a hradit Provozovateli náklady, které mu s odstraněním takové 
havárie a jejích následků vznikly, a to do výše přijatého pojistného plnění 
či přijaté finanční pomoci, resp. dotace, které Správce obdrží za tímto účelem 
ze strany třetích osob. Smluvní strany nejsou povinny na základě této Smlouvy 
vynaložit náklady na odstranění takové havárie nebo jejích následků nad výši 
stanovenou dle předchozí věty tohoto odstavce. Provozovatel se zavazuje 
předkládat bez zbytečného odkladu Správci veškerá hlášení pojistných událostí 
vztahující se k předmětu podnájmu, kopie veškeré korespondence 
s pojistitelem vztahující se k pojistné události. Provozovatel se zavazuje 
vyvinout maximální úsilí pro splnění požadavků pojistitele, tak aby nebylo 
ohroženo vyplacení pojistného plnění Správci. Náklady na odstranění havárie 
podle tohoto odstavce a náklady na odstranění následků takové havárie 
nebudou pro účely postupu článku 6. této Smlouvy kalkulovány jako 
nákladová položka do ceny vodného a stočného, ceny vody předané a ceny 
vody průmyslové a nebudou v příslušném kalendářním roce vykazovány 
pro účely naplňování celkového limitu oprav a havárií, a to ve výši, v jaké tyto 
náklady uhradí Provozovateli Správce nebo Vlastník.
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8.15 Podrobnější podmínky pro provádění oprav a odstraňování havárií a jejich 
následků, lhůty pro provádění oprav a hlášení a odstraňování havárií, 
podmínky pro účast Správce při kontrole provádění oprav a podklady 
pro evidenci prováděných oprav a odstraňování havárií a jejich následků jsou 
upraveny v Příloze č. 5 této Smlouvy.

8.16. Zprávu o plnění ročního plánu oprav a celkového limitu oprav a havárii spolu 
se seznamem jednotlivých provedených oprav a odstraněných havárií bude 
Provozovatel předkládat Správci v tištěné a elektronické podobě jedenkrát 
za měsíc nejpozději do 15. dne měsíce následujícího. Seznam musí obsahovat 
minimálně:
-  číslo a název opravy;
-  číslo zakázky, bylo-li takové Číslo přiděleno;
-  údaj, zda se jedná o odstranění havárie či o opravu;
-  údaje o zhotoviteli;

u havárií a odstraňování následků havárií číslo zákrokového listu;
-  místo provádění oprav nebo odstranění havárií a datum zahájení 

a ukončení činnosti ohledně každé jednotlivé havárie či opravy, 
s výjimkou drobných oprav;

-  závěrečné vyúčtování každé jednotlivé opravy a havárie, s výjimkou 
drobných oprav;
celkové náklady vynaložené na provedení oprav, drobných oprav 
a havárií v příslušném kalendářním měsíci a celkové náklady dosud 
vynaložené na provedení oprav, drobných oprav a havárií v příslušném 
kalendářním roce.

8.17. Správce je  oprávněn na žádost doručenou Provozovateli nejpozději 48 hodin 
před provedením kontroly provádění plánované opravy nebo v přiměřené lhůtě 
před provedením kontroly odstraňováni havárie, nedohodnou-li se Smluvní 
strany jinak, provádět kontrolu provádění oprav a odstraňování havárií podle 
tohoto článku Smlouvy, Provozovatel je povinen poskytnout Správci veškeré 
informace a dokumenty o provádění oprav a odstraňování havárií ve struktuře 
a dle principů cenové soustavy ÚRS u prací prováděných zaměstnanci 
Provozovatele a veškeré daňové doklady v případě oprav prováděných 
prostřednictvím třetích osob a umožnit Správci přístup na místo provádění 
oprav a odstraňování havárií. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, musí být 
kontrole přítomen kvalifikovaný zástupce Provozovatele. Správce je 
při kontrole povinen dodržovat ustanovení obecně závazných právních 
předpisů a provozních předpisu a dbát pokynů zástupce Provozovatele. Správce 
je oprávněn sdělit Provozovateli výhrady ke způsobu provádění opravy nebo 
odstraňování havárií. Prokáže-li Správce, že výhrady jím sdělené Provozovateli 
jsou odůvodněné porušením obecně závazných předpisů, rozhodnutí správních 
nebo jiných orgánů, standardů Vlastníka, nebo jsou odůvodněné rozporem 
s technickým způsobem provedení projednaným nebo schváleným podle 
odst. 8.6. této Smlouvy, je  oprávněn udělit Provozovateli závazný pokyn 
k dalšímu postupu při provádění oprav nebo odstraňování havárií 
a Provozovatel je  povinen současně vyznačit takové výhrady Správce formou 
poznámky do stavebního deníku, je-li takový stavební deník veden, a zároveň 
je  Provozovatel takovým pokynem vázán. Ustanovení předchozí věty neplatí, 
jestliže Provozovatel prokáže v případě Správcem tvrzeného rozporu s obecně
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závaznými právními předpisy či rozhodnutími správních nebo jiných orgánů 
opak, nebo Provozovatel prokáže, že ve vztahu ke Správcem tvrzenému 
rozporu s technickým způsobem provedení projednaným nebo schváleným 
podle odst. 8.6. této Smlouvy je takový pokyn nevhodný. UmoŽní-Ii to časový 
rozsah provádění opravy nebo odstranění havárie nebo jejích následků, použije 
se obdobné ustanovení odst. 9.11. této Smlouvy v části týkající se zpracování 
znaleckého posudku. Případný závazný pokyn Správce se Provozovatel 
zavazuje udělit rovněž zhotoviteli nebo osobě, která provádí příslušnou 
činnost. Neprovedením kontroly ze strany Správce není dotčena plná 
odpovědnost Provozovatele za řádné, včasné a úsporné provedení oprav 
a odstranění vzniklých havárii. Náklady na provedení takové kontroly ponese 
Správce, s výjimkou osobních nákladů souvisejících s přítomností 
kvalifikovaného zástupce Provozovatele.

8.18. Provozovatel je povinen při provádění plánovaných oprav předem v přiměřené 
Ihůtě vyrozumět Správce a umožnit mu účast na předání staveniště, na konání 
kontrolních dnů, prohlídkách dokončené opravy nebo její části a závěrečném 
přejímacím řízení mezi zhotovitelem a Provozovatelem. Pokud k předání 
staveniště v daném případě nedochází nebo o něm nelze vyrozumět Správce 
předem v přiměřené lhůtě, je Provozovatel povinen předem v přiměřené lhůtě 
vyrozumět Správce o datu zahájení provádění opravy.

8.19. Provozovatel odpovídá Správci za kvalitu provádění oprav a odstraňováni 
havárií. Pokud obecně závazný právní předpis nebo výrobce nestanoví záruční 
lhůtu delší, pak v případě provádění oprav a odstraňování havárií 
prostřednictvím zhotovitele je Provozovatel povinen zavázat takového 
zhotovitele ve smlouvě o dílo k poskytnutí záruky za jakost v minimální délce 
36 měsíců, jde-lí o stavební zásahy do pozemních komunikací, a v minimální 
délce 24 měsíců, jde-lí o ostatní případy. V případě provádění opravy nebo 
odstraněni havárií vlastními zaměstnanci Provozovatel odpovídá za kvalitu 
provedených Činností obdobně jako při poskytnuti záruky za jakost v režimu 
obchodního zákoníku ve stejném rozsahu jaký je  uveden v předchozí větě 
tohoto odstavce. Náklady na opravy nebo odstranění havárií na majetku, 
na který se vztahuje režim tohoto odstavce, není Provozovatel dprávněn 
vykazovat do celkového limitu oprav a havárií v příslušném kalendářním roce.

8.20. S výjimkou evidence nákladů na provádění drobných oprav se Provozovatel 
zavazuje vést veškerou účetní evidenci nákladů na provádění jednotlivých 
oprav a odstraňování havárii a jejich následků na pomocných analytických 
účtech nebo jiným obdobným způsobem tak, aby umožnil Správci prováděni 
kontroly. Provozovatel se zavazuje účetní evidenci nákladů na provádění 
drobných oprav, jednotlivých oprav a odstraňování havárií a jejich následků 
předložit Správci v rámci Činnosti podle odst. 8.21. této Smlouvy a dále vždy 
na výzvu Správce.

8.21. Provozovatel se zavazuje umožnit Správci na žádost Správce, doručenou 
Provozovateli v přiměřené lhůtě, nejpozději však 7 pracovních dnů před 
zahájením kontroly, provádění kontrol nákladů na provádění plánovaných 
oprav a odstraňování havárií. Provozovatel je při prováděni takové kontroly 
povinen poskytnout na žádost Správci informace a dokumenty specifikované

31



vodst. 8.17. této Smlouvy a umožnit Správci pořízení kopií Správcem 
označených dokumentů. Náklady na provedení takové kontroly nese Správce, 
s výjimkou osobních nákladů souvisejících s přítomností kvalifikovaného 
zástupce Provozovatele, bude-li takový zástupce Provozovatele kontrole 
přítomen.

8.22. O provedení kontroly nákladů na provádění plánovaných oprav a odstraňování 
havárií podle odst. 8.21. této Smlouvy zpracuje Správce protokol, který bude 
obsahovat zejména datum, místo a rozsah provedené kontroly, identifikaci 
opravy či havárie a seznam zjištěných nedostatků, zejména ve vztahu kceně 
v místě a čase obvyklé nebo ve vztahu ke kalkulování nákladů na provedení 
plánované opravy nebo odstranění havárie podle aktuální cenové soustavy 
ÚRS. Protokol o kontrole nákladů na provádění plánovaných oprav 
a odstraňování havárií doručí Správce do 7 pracovních dnů Provozovateli 
k vyjádření. Nesouhlasí-li Provozovatel s výsledky kontroly, bude takový spor 
řešen prostřednictvím posudku zpracovaného nezávislým znalcem z oboru cen 
nebo stavebnictví, na jehož jmenování se Smluvní strany shodnou. Náklady 
na zpracování takového posudku ponese ta Smluvní strana, jež ve sporu 
neuspěla. Nedohodnou-li se Smluvní strany na výběru konkrétního znalce, 
bude takový posudek zpracován na žádost Správce znaleckým ústavem 
působícím při Českém vysokém učení technickém nebo při Vysoké škole 
chemicko-technologické. Nebude-li z jakéhokoli důvodu takový posudek 
k dispozici, provede výběr znalce Vlastník. Souhlasi-li Provozovatel 
s výsledky kontroly nebo neuspěje-li na základě posudku znalce ve sporu 
k výsledkům kontroly a současně náklady na provedení předmětné plánované 
opravy nebo odstranění havárie převýši cenu, kterou znalec stanoví podle 
principů uvedených v odst. 8.2. této Smlouvy, nebude částka ve výši rozdílu 
mezi náklady fakturovanými nebo vykázanými Provozovatelem na provedení 
plánované opravy nebo odstranění havárie a ceny stanovené posudkem znalce 
kalkulována do celkového limitu oprav a havárií a ani jako nákladová položka 
do ceny vodného a stočného, ceny vody předané a ceny vody průmyslové. 
Pakliže však současně náklady na provedení předmětné plánované opravy nebo 
odstranění havárie nepřekročí cenu stanovenou znalcem podle tohoto odstavce 
o více než 10%, zavazují se Smluvní strany na úrovni generálních ředitelů 
projednat příčiny, závažnost a odůvodněnost takového překročení, přičemž se 
mohou dohodnout, že se ustanovení předchozí věty tohoto odstavce pro daný 
konkrétní případ nepoužije.

8.23. Pokud celkové náklady vynaložené Provozovatelem v příslušném kalendářním 
roce na odstraňování havárii a na provádění plánovaných oprav a vykázané dle 
odst. 8.8. této Smlouvy nedosáhnou celkového limitu oprav a havárii pro 
příslušný kalendářní rok doby trvání této Smlouvy a pokud se Smluvní strany 
nedohodnou jinak, pak se částka odpovídající rozdílu mezi těmito celkovými 
vykázanými náklady a celkovým limitem oprav a havárií převede 
do následujícího roku a o tuto částku bude pro tento následující kalendářní rok 
navýšen celkový limit oprav a havárií stanovený postupem podle odst. 8.27. 
a 8.28. této Smlouvy, a to bez možnosti kalkulace této částky pro účely postupu 
dle článku 6. této Smlouvy jako nákladové položky do ceny vodného 
a stočného, ceny vody předané a ceny vody průmyslové pro tento následující 
kalendářní rok.
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8.24. Nebude-li takto stanovený celkový limit oprav a havárií naplněn 
Provozovatelem ani v tomto následujícím kalendářním roce ve smyslu 
ustanoveni odst. 8.23. této Smlouvy, bude částka odpovídající rozdílu mezi 
celkovými náklady vynaloženými Provozovatelem na odstraňování havárii 
a na provádění plánovaných oprav a vykázanými podle odst. 8.8. této Smlouvy 
v takovém následujícím kalendářním roce a takto stanoveným celkovým 
limitem oprav a havárií činit podnájemné III. pro další následující kalendářní 
rok. Smluvní strany se mohou dohodnout na tom, že namísto vzniku povinnosti 
platit podnájemné III. může být o tuto částku navýšen celkový limit oprav 
a havárii pro další následující kalendářní rok.

8.25. Nebude-li celkový limit oprav a havárii naplněn v posledním roce trváni této 
Smlouvy, zavazuje se Provozovatel zaplatit Správci v rámci platby 
podnájemného III. částku odpovídající rozdílu mezi celkovými náklady 
skutečně vynaloženými Provozovatelem v posledním kalendářním roce trváni 
této Smlouvy na odstraňování havárii a na provádění plánovaných oprav 
a celkovým limitem oprav a havárií stanoveným pro poslední kalendářní rok 
doby trvání této Smlouvy do 30 dnů ode dne skončení trvání této Smlouvy.

8.26. Smluvní strany sjednávají, že celkový limit oprav a havárií pro první 
kalendářní rok doby podnájmu dle této Smlouvy, tj. pro rok 2006, je stanoven 
ve výši 595.111.000,- Kč (slovy: pět set devadesát pět milionů jedno sto 
jedenáct tisíc korun českých).

8.27. Pro období druhého kalendářního roku doby podnájmu dle této Smlouvy, 
tj. pro rok 2007, a pro každý následující kalendářní rok doby podnájmu dle této 
Smlouvy bude stanoven celkový limit oprav a havárií přednostně dohodou 
Smluvních stran. Smluvní strany se zavazují vyvinout v průběhu příslušného 
kalendářního roku maximální úsilí, které po nich lze spravedlivě požadovat, 
k dosažení dohody o výši celkového limitu oprav a havárií pro následující 
kalendářní rok. V případě dosažení této dohody bude její obsah uveden 
v dodatku k této Smlouvě.

8.28/ Nebude-li do 10,11. příslušného kalendářního roku uzavřen Smluvními 
stranami dodatek k této Smlouvě obsahující dohodu pro následující kalendářní 
rok o výši celkového limitu oprav a havárií a nebude-li Smluvními stranami 
dohodnuto jinak, určí Správce jednostranně výši celkového limitu oprav 
a havárií pro následující kalendářní rok jako částku odpovídající celkovému 
limitu oprav a havárií stanovenému v příslušném kalendářním roce zvýšenou 
o inflaci za posledních dvanáct kalendářních měsíců přede dnem 1.11. 
příslušného kalendářního roku určenou na základě sdělení Českého 
statistického úřadu nebo jiného k tomu oprávněného orgánu. Výslednou výši 
celkového limitu oprav a havárií pro následující kalendářní rok Správce 
písemně oznámí Provozovateli nejpozději do 24.11. příslušného kalendářního 
roku.

9. OBNOVA, REKONSTRUKCE, MODERNIZACE A ROZVOJ

9.1. O rozsahu a způsobu obnovy, rekonstrukce, modernizace a rozvoje 
vodohospodářského a ostatního majetku .dle této Smlouvy rozhoduje Správce
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a Vlastník. Obnovu, rekonstrukcí, modernizaci a rozvoj vodohospodářského 
majetku a ostatního majetku je povinen provádět na své náklady Správce, 
pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak nebo pokud k realizaci této Činnosti 
nedojde ze strany Vlastníka (Odboru městského investora Magistrátu hlavního 
města Prahy) nebo třetí osoby. Porušením této Smlouvy není, dohodne-li se 
Provozovatel s Vlastníkem, že konkrétní akci obnovy, rekonstrukce, 
modernizace nebo rozvoje vodohospodářského nebo ostatního majetku provede 
za dohodnutých podmínek a zcela nebo částečně na své náklady Provozovatel.

9.2. Provozovatel se zavazuje poskytovat bezplatně Správci 
na písemnou zdůvodněnou žádost veškeré jemu známé odborné a faktické 
informace potřebné k účelné a účinné realizaci obnovy, rekonstrukce, 
modernizace a rozvoje předmětu podnájmu dle této Smlouvy, a to zejména:

a) popis fyzického stavu předmětu podnájmu;
b) rok pořízení předmětného vodohospodářského majetku;
c) přehled údržby předmětného vodohospodářského majetku a výskytu vad, 

poruch a havárií, pokud jsou tyto údaje pro daný majetek sledovány;
d) popis technického stavu předmětného vodohospodářského majetku, 

včetně dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace 
stavebního a technického stavu;

e) požadované návrhové technické parametry budoucího 
vodohospodářského majetku.

9.3. Provozovatel se dále zavazuje bezúplatně poskytovat Správci na písemnou 
zdůvodněnou žádost při přípravě a realizaci konkrétní plánované akce obnovy, 
rekonstrukce, modernizace nebo rozvoje vodohospodářského majetku 
prováděné Správcem nebo Vlastníkem potřebné informace a podklady, které 
má k dispozici. Nemá-li Provozovatel takové informace nebo podklady 
k dispozici, je povinen je na výzvu a náklady Správce zajistit a poskytnout 
Správci, a to včetně potřebných průzkumných prací a měřeni.

9.4. Budou-li informace nebo podklady, které Provozovatel získal nebo pořídil 
při přípravě SIP, RIP nebo ročního plánů oprav a poskytl Správci, použity 
Správcem v rámci předprojektové přípravy plánované akce obnovy, 
rekonstrukce, modernizace nebo rozvoje vodohospodářského majetku, je 
Správce povinen uhradit Provozovateli náklady, které mu se získáním nebo 
pořízením takových informací nebo podkladů vznikly, a to po zařazeni takové 
akce obnovy, rekonstrukce, modernizace nebo rozvoje vodohospodářského 
majetku do RIP. O předprojektové přípravě a zpracování jakékoliv sn í 
související dokumentace bude Správce Provozovatele neprodleně informovat.

9.5. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, bude pro účely postupu dle článku 6. této
Smlouvy Provozovatel oprávněn náklady spojené s poskytováním
a předáváním informací a podkladů a poskytováním technické pomoci Správci 
kalkulovat jako nákladovou položku do ceny vodného a stočného, ceny vody 
předané a ceny vody průmyslové, a to za předpokladu, že tyto náklady 
neuhradí Provozovateli Správce nebo třetí osoba.
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Provozovatel se zavazuje předložit, a to nejpozději do 31.3. příslušného 
kalendářního roku, Správci návrh na zařazení akcí obnovy, rekonstrukce, 
modernizace nebo rozvoje vodohospodářského majetku do SIP. Návrhy 
na zařazení akcí obnovy, rekonstrukce, modernizace a rozvoje 
vodohospodářského majetku do SIP, které budou předloženy po tomto termínu, 
nebudou do aktualizace SIP v příslušném kalendářním roce zařazeny, 
nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Návrh na zařazení akce do SIP musí 
být zpracován v rozsahu evidenčního listu. Náležitosti evidenčního listu jsou 
uvedeny v Příloze č. 6 této Smlouvy. V návrhu na zařazení akcí obnovy, 
rekonstrukce, modernizace nebo rozvoje vodohospodářského majetku do SIP 
označí Provozovatel akce, jejichž realizace je v navrhovaném termínu nezbytná 
pro splnění povinností vyplývajících z rozhodnutí vodoprávních nebo jiných 
správních orgánů, soudních nebo jiných orgánů nebo povinností vyplývajících 
ze změn obecné závazných právních předpisů nebo technických norem, které 
nastaly v době po uzavření této Smlouvy, nebo pro splnění povinnosti 
Provozovatele dle odst. 10.16. této Smlouvy. Návrh na zařazení do SIP musí 
být v případě akcí obnovy, rekonstrukce, modernizace nebo rozvoje 
vodohospodářského majetku označených Provozovatelem jako nezbytné 
odůvodněn zejména příslušnými rozhodnutími správních nebo jiných orgánů 
nebo změnami obecně závazných právních předpisů nebo technických norem, 
nebo plněním jeho povinností dle odst. 10.16. této Smlouvy, které nastaly 
v době po uzavření této Smlouvy. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, 
Správce akce obnovy, rekonstrukce, modernizace nebo rozvoje 
vodohospodářského majetku odůvodněné a označené Provozovatelem jako 
nezbytné zohledni a zařadí je do SIP maximálně však v rozsahu 
předpokládaného finančního objemu ve výši 0,8 násobku částky, která má dle 
režimu Smlouvy o nájmu být pro předmětné období využita Správcem 
k financování těchto akcí. Na základě těchto podkladů provede Správce 
každoročně aktualizaci SIP. Tento návrh SIP projedná Správce 
s Provozovatelem a bez zbytečného odkladu ho předloží Vlastníkovi 
ke schválení. Správce neodpovídá za rozhodnutí Vlastníka o konečném obsahu 
SIP.

9.7. Schválený SIP a aktuální 'návrhy Provozovatele budou podkladem 
pro zpracování RIP na rok následující. RIP po schválení Vlastníkem bude 
základním podkladem pro realizaci akci obnovy, rekonstrukce, modernizace 
a rozvoje vodohospodářského majetku. Správce je povinen návrh RIP 
projednat s Provozovatelem ve lhůtách uvedených v odst. 8.2. a 8.3. této 
Smlouvy a dále je  povinen postupovat tak, aby RIP mohl být schválen 
Vlastníkem bez zbytečného odkladu po jeho projednání s Provozovatelem. Při 
projednání RIP je  Správce povinen přihlédnout k přiměřeným a odůvodněným 
požadavkům Provozovatele. Součástí návrhu RIP bude částka připadající na 
investiční rezervu nejméně ve výši minimální investiční rezervy 3 % z celkové 
výše RIP, která může být použita v příslušném kalendářním roce na provedení 
nezbytných neplánovaných akcí obnovy, rekonstrukce, modernizace nebo 
rozvoje vodohospodářského majetku. Provozovatel je  oprávněn v příslušném 
kalendářním roce navrhnout Správci provedení nezbytných neplánovaných 
akcí obnovy, rekonstrukce, modernizace nebo rozvoje vodohospodářského 
majetku, a to až do výše minimální investiční rezervy stanovené podle tohoto 
odstavce a schválené rozhodnutím Vlastníka, a Správce takové akce provede.

•5
35



f í
í
!

i

Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Vlastník neschválí v rámci 
projednání RIP pro příslušný kalendářní rok investiční rezervu nejméně ve výši 
minimální investiční rezervy, nepoužije se ustanovení odst. 8.3. této Smlouvy 
ve vztahu k povinnosti zahrnout do ročního plánu oprav pro příslušný 
kalendářní rok konkrétní opravy navržené Správcem do výše celkového 
objemu nákladů předpokládaných na provedení těchto plánovaných oprav 
odpovídající 10% zvýše celkového limitu opravy a havárií, a pokud jíž  byly 
takovéto opravy do ročního plánu oprav pro příslušný kalendářní rok zahrnuty, 
je  Provozovatel oprávněn nahradit je  v ročním plánu oprav pro příslušný 
kalendářní rok jinými plánovanými opravami, jejichž provedení v příslušném 
kalendářním roce považuje za účelnější a předložit Správci návrh takových 
změn k projednání. Smluvní strany se mohou dohodnout na návrhu změny RIP 
mimo jiné i v případě, jestliže u jakékoliv plánované akce obnovy, 
rekonstrukce, modernizace nebo rozvoje vodohospodářského majetku má být 
v příslušném kalendářním roce místo takové plánované akce provedena jeho 
oprava. Správce se zavazuje předat Provozovateli konečné znění RIP 
bezodkladně po jeho schválení Vlastníkem. Každou změnu RIP se Správce 
zavazuje s Provozovatelem projednat a po schválení Vlastníkem změnu RIP 
písemně Provozovateli oznámit.

9.8. V souvislosti s přípravou akcí obnovy, rekonstrukce, modernizace nebo 
rozvoje vodohospodářského majetku, zajišťovaných Správcem, je  Provozovatel 
oprávněn vyjadřovat se k  plánovaným akcim obnovy, rekonstrukce, 
modernizace nebo rozvoje z hlediska technického řešení a Správce je povinen 
k takovým vyjádřením přihlédnout. Technické řešení akce obnovy, 
rekonstrukce, modernizace nebo rozvoje vodohospodářského majetku nesmí 
být v rozporu s požadavky stanovenými v obecně závazných právních 
předpisech nebo rozhodnutích správních nebo jiných orgánů nebo se standardy 
Vlastníka, ledaže je Správce v konkrétním případě oprávněn postupovat 
odchylně od standardů Vlastníka. Vyjádření Provozovatele ke konkrétní akci 
obnovy, rekonstrukce, modernizace nebo rozvoje vodohospodářského majetku 
dle tohoto odstavce této Smlouvy nesmí být ve vzájemném věcném rozporu.

9.9. Nestanovi-li dohoda dle odst. 9.17. této Smlouvy jinak, Správce se zavazuje 
pří zjištění záměru Vlastníka budovat a následně přenechat vodohospodářský 
majetek do nájmu Správci informovat o této skutečnosti Provozovatele 
a přizvat jej k projednání požadovaných technických podmínek pro převzetí 
takového majetku do podnájmu a provozováni ze strany Provozovatele. 
Provozovatel je oprávněn vyjadřovat se k technickým podmínkám pro převzetí 
takového majetku do podnájmu a k provozování a Správce je  povinen 
k takovým vyjádřením přihlédnout. Technické podmínky pro převzetí 
a provozování vodohospodářského majetku nesmí být v rozporu s požadavky 
stanovenými v obecně závazných právních předpisech nebo rozhodnutích 
správních nebo jiných orgánů nebo se standardy Vlastníka, ledaže je Správce 
v konkrétním případě oprávněn postupovat odchylně od standardů Vlastníka.

9.10. K zajištění součinnosti Smluvních stran se Správce zavazuje Provozovateli 
písemně oznámit zahájení realizace každé akce obnovy, rekonstrukce, 
modernizace nebo rozvoje dle schváleného plánu minimálně měsíc před jejich
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zahájením, případně neprodleně po jejich zahájení, brání-li předchozímu 
oznámení závažné důvody.

9.11. Provozovatel je oprávněn na žádost doručenou Správci nejpozději 48 hodin 
před plánovaným provedením kontroly provádění akce obnovy, rekonstrukce, 
modernizace nebo rozvoje vodohospodářského majetku, nedohodnou-li se 
Smluvní strany jinak, provádět kontrolu provádění akcí obnovy, rekonstrukce, 
modernizace nebo rozvoje vodohospodářského majetku podle tohoto článku 
Smlouvy. Nebrání-li mu v tom právní povinnost, je  Správce povinen 
poskytnout Provozovateli veškeré informace a dokumenty o způsobu provádění 
akce obnovy, rekonstrukce, modernizace nebo rozvoje vodohospodářského 
majetku a umožnit Provozovateli přístup na staveniště. Kontrole musí být 
přítomen zástupce Správce a při kontrole je Provozovatel povinen dodržovat 
ustanovení obecně závazných právních předpisů a stavebního řádu a dbát 
pokynů zástupce Správce. Provozovatel je oprávněn sdělit Správci výhrady 
ke způsobu provádění akce obnovy, rekonstrukce, modernizace nebo rozvoje 
vodohospodářského majetku. Prokáže-li Provozovatel, že výhrady jím sdělené 
Správci jsou odůvodněné porušením obecně závazných předpisů, rozhodnutí 
správních nebo jiných orgánů nebo projektové dokumentace, je  oprávněn udělit 
Správčí závazný pokyn k dalšímu postupu při provádění takové akce a Správce 
je  povinen současně vyznačit takové výhrady Provozovatele formou poznámky 
do stavebního deníku, je-li takový stavební deník veden, a zároveň je Správce 
takovým pokynem vázán. Ustanovení předchozí věty neplatí, jestliže Správce 
prokáže v případě Provozovatelem tvrzeného rozporu s obecně závaznými 
právními předpisy či rozhodnutími správních nebo jiných orgánů nebo 
s projektovou dokumentaci opak. Nesouhlasí-li Správce s obdrženým pokynem 
od Provozovatele, bude takový spor řešen přednostně k podání kterékoliv 
Smluvní strany příslušným orgánem státního stavebního dohledu. Dojde-li 
k odmítnuti takového podání, bude takový spor řešen prostřednictvím posudku 
zpracovaného nezávislým znalcem, na jehož výběru se Smluvní strany 
shodnou. Náklady na zpracování takového posudku ponese ta Smluvní strana, 
jež ve sporu neuspěla. Nedohodnou-li se Smluvní strany na výběru konkrétního 
znalce, bude takový posudek zpracován na žádost Správce znaleckým ústavem 
působícím • při Českém vysokém učení technickém nebo při Vysoké škole 
chemicko-technologické. Nebude-li zjakéhokoli důvodu takový posudek 
k dispozici, provede výběr znalce Vlastník. Případný závazný pokyn 
Provozovatele se Správce zavazuje udělit rovněž zhotoviteli nebo osobě, která 
provádí příslušnou akci obnovy, rekonstrukce, modernizace nebo rozvoje 
vodohospodářského majetku. Náklady na provedení takové kontroly nese 
Provozovatel, s výjimkou osobních nákladů souvisejících s přítomností 
kvalifikovaného zástupce Správce.

9.12. Správce je povinen při provádění jednotlivých akcí obnovy, rekonstrukce, 
modernizace nebo rozvoje vodohospodářského majetku předem v přiměřené 
lhůtě vyrozumět Provozovatele a umožnit mu účast na předání staveniště, 
na kontrolních dnech, prohlídkách dokončeného díla nebo jeho části 
a závěrečném přejímacím řízení mezi zhotovitelem a Správcem.
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9.13. Provozovatel se zavazuje bezodkladně písemně oznámit Správci závady, 
které zjistil v rámci své účasti na přípravě a realizaci kterékoliv akce obnovy, 
rekonstrukce, modernizace a rozvoje.

9.14. Provozovatel se zavazuje po celou záruční dobu všech akcí obnovy, 
rekonstrukce, modernizace a rozvoje předávat Správci soupis zjištěných vad 
díla spolu s návrhem na jejich odstranění tak, aby je Správce mohl uplatnit 
v záruční době u zhotovitele.

9.15. Je-li u dokončeného díla nezbytné provedení zkušebního provozu, zajišťuje jej 
Provozovatel v souladu s odst. 4.3. této Smlouvy.

9.16. Správce a Provozovatel se při přípravě a realizaci akcí obnovy, rekonstrukce, 
modernizace a rozvoje třetími osobami budou řídit trojstrannou „Smlouvou 
O spolupráci v průběhu přípravy a realizace vodohospodářského d íla", 
která bude uzavírána mezi takovou třetí osobou, Správcem a Provozovatelem 
v období přípravy stavby nebo v průběhu územního řízení. Správce se zavazuje 
vyvinout potřebné úsilí k uzavření takové trojstranné smlouvy.

9.17. Správce a Provozovatel se při přípravě a realizací akcí obnovy, rekonstrukce, 
modernizace a rozvoje zajišťovaných Vlastníkem budou řídit „Dohodou
0 spolupráci v průběhu přípravy a realizace vodohospodářských děl", která 
byla uzavřena mezi Vlastníkem, Správcem a Provozovatelem dne 10.3.2005.

9.18. Smluvní strany jsou povinny při odstraňování havárií a provádění oprav 
a údržby na předmětu podnájmu dle této Smlouvy, resp. při provádění akcí 
obnovy, rekonstrukce, modernizace a rozvoje předmětu podnájmu dle této 
Smlouvy vzájemně koordinovat svůj postup.

9.19. Práva a povinnosti Provozovatele dle této Smlouvy zůstávají zachována
1 během přípravy a vlastní realizace jednotlivých akcí obnovy, rekonstrukce, 
modernizace rozvoje předmětu podnájmu dle této Smlouvy. V případě, 
že Správcem zajišťovaná obnova, rekonstrukce, modernizace a rozvoj omezí 
jakýmkoli způsobem výkon práv a povinností Provozovatele,* uzavřou smluvní 
strany písemnou dohodu, která bude po dobu trvání takovéhoto omezeni 
stanoví podmínky výkonu práv a povinností Provozovatele,

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

10.1 Provozovatel je výhradně oprávněn a povinen provozovat vodohospodářský 
majetek v souladu se souhlasem Vlastníka vodohospodářského majetku 
vyjádřeným v Rámcové smlouvě, s obecně závaznými právními předpisy, 
zejména zákonem o vodovodech a kanalizacích, zákonem o vodách a zákonem 
o veřejných zakázkách a jejich prováděcími předpisy, provozními rády, 
kanalizačními řády, podmínkami stanovenými rozhodnutími správních úřadů 
a v souladu s touto Smlouvou, a to vlastním jménem, na svůj účet a na vlastní 
nebezpečí. Provozovatel je při provozováni vodohospodářského majetku 
oprávněn činit veškerá rozhodnuti a úkony k tomu nezbytné, k nimž je  touto 
Smlouvou a obecně závaznými právními předpisy výslovně oprávněn.
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10.2 Provozovatel se zavazuje zajistit oddělené vedení nákladů a výdajů spojených 
s činností Provozovatele podle této Smlouvy od nákladů a výdajů jeho 
ostatních činností. Nebude-li takové oddělení v některých případech účetně 
možné, je Provozovatel povinen pro účely cenové kontroly provádět způsob 
výpočtu takovýchto položek v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 
Provozovatel se zavazuje nezahrnovat náklady na ostatní svou činnost do 
kalkulací vodného a stočného. Provozovatel je  povinen bez zbytečného 
odkladu poskytnout Správci protokoly o výsledcích kontrol příslušného 
finančního ředitelství a jiných správních orgánů týkajících se provozování 
vodohospodářského majetku.

10.3 Provozovatel se zavazuje ve smyslu příslušných ustanovení zákona 
o vodovodech a kanalizacích umožnit připojení na vodovod nebo kanalizaci, 
jež tvoří součást předmětu podnájmu dle této Smlouvy, pokud se připojovaný 
pozemek nebo stavba nachází na území hlavního města Prahy s vodovodní 
nebo kanalizační sítí, připojení dovoluje umístění vodovodu nebo kanalizace 
podle technických možností a odběratel splní podmínky stanovené zákonem 
o vodovodech a kanalizacích.

10.4 Provozovatel se zavazuje umožnit přístup k předmětu podnájmu dle této 
Smlouvy zástupcům Vlastníka, zástupcům Správce a dále osobám, které jsou 
oprávněny provádět kontrolu kvalitního a plynulého provozování vodovodů 
a kanalizací a jejich technického stavu nebo činit jiná nezbytná opatření 
ke zjištění plnění povinností stanovených příslušnými právními předpisy.

10.5 Provozovatel se zavazuje umožnit přístup k vodovodu a umožnit bezplatný 
odběr vody jednotkám požární ochrany při likvidaci požáru.

10.6 Přerušení nebo omezeni zásobování odběratelů pitnou vodou a přerušení nebo 
omezení odvádění odpadních vod je  možné pouze v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy a  zároveň v souladu se smlouvami o dodávce 
pitné vody nebo odváděni odpadních vod, které Provozovatel s odběrateli 
uzavírá.

10.7 Provozovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu předložit písemně odběrateli 
na jeho žádost výpočet vodného a stočného, včetně ceny za 1 m3 dodané pitné 
vody, vody předané a vody průmyslové nebo odvedené odpadní vody.

10.8 Provozovatel se zavazuje na žádost poskytnout žadateli informaci o možném 
střetu jeho záměru s ochranným pásmem vodovodního řadu nebo kanalizační 
stoky a další údaje v souladu s platnými právními předpisy. Provozovatel je 
oprávněn udělovat souhlas s pracemi podle příslušných ustanoveni zákona 
o vodovodech a kanalizacích. Provozovatel je dále oprávněn udělovat písemný 
souhlas třetím osobám podle ustanovení § 23 odst. 5 zákona o vodovodech 
a kanalizacích.

10.9 Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona o vodovodech 
a kanalizacích sjednávají, že na základě této Smlouvy ve spojeni s Rámcovou 
smlouvou se vodné a stočné platí Provozovateli, tj. že Provozovatel má 
po dobu trvání této Smlouvy právo na vodné a stočné. Smluvní strany dále
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Sjednávají, že Provozovatel má právo na úplatu za vodu předanou 
a průmyslovou. Smluvní strany sjednávají, že všechny platby uvedené v tomto 
odstavci této Smlouvy jsou příjmem Provozovatele. Provozovatel nese v plném 
rozsahu riziko nedobytnosti pohledávek za jednotlivými odběrateli.

10.10 Smluvní strany se dohodly, že Provozovatel je  výhradně oprávněn a povinen 
po dobu trvání této Smlouvy uzavírat vlastním jménem a na vlastní účet 
s odběrateli písemné smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod, 
a to vše v rozsahu a za podmínek vyplývajících ze zákona o vodovodech 
a kanalizacích. Provozovatel se zavazuje získat při uzavření každé smlouvy 
o dodávce vody a o odvádění odpadních vod s odběratelem jeho písemný 
souhlas s případným vstupem Vlastníka do všech práv a povinností 
vyplývajících z příslušné smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod 
namísto Provozovatele, a to pro případ ukončení provozování předmětu 
podnájmu dle této Smlouvy Provozovatelem. Provozovatel se zavazuje, že 
nebude při uzavirání smluv s odběrateli jednat v rozporu s dobrými mravy a 
dále se zavazuje, že nebude při uzavírání smluv s odběrateli odběratele jakkoli 
diskriminovat. Smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod mohou 
být uzavřeny kdykoliv během kalendářního roku. Pokud jde o provádění a 
zveřejňování vyúčtování všech položek, které Provozovatel v uplynulém roce 
kalkuloval do ceny vodného a stočného, ceny vody předané a ceny vody 
průmyslové, bude Provozovatel postupovat v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy, a to zejména zákonem o vodovodech a kanalizacích.

10.11 Provozovatel nese podnikatelské riziko ohledně objemu tržeb v průběhu 
příslušného kalendářního roku a zavazuje se neprovádět v průběhu tohoto 
období žádné změny ve výši či způsobu účtování vodného a stočného a ceny 
vody předané a ceny vody průmyslové stanovené podle Článku 6. této 
Smlouvy.

10.12 Provozovatel se zavazuje, že bude předcházet vzniku situací, kdy by byl se 
Správcem ve střetu zájmů. Provozovatel se zavazuje, že se nebude ucházet 
o zakázky zadávané Správcem nebo Vlastníkem v případech, kdy by 
Provozovatel byl ve střetu zájmů ve smyslu zákona o veřejných zakázkách, 
zejména v případech, kdy by současně se Správcem nebo Vlastníkem o těchto 
zakázkách spolurozhodoval nebo se podilel na zpracováni zadávací 
dokumentace k takovým zakázkám nebo poskytoval odborné poradenství 
Správci nebo Vlastníkovi při vyhodnocení takových veřejných zakázek.

10.13 O vodohospodářském majetku, který tvoří předmět podnájmu dle této 
Smlouvy, se Provozovatel zavazuje průběžně vést dokumentaci a evidenci 
ve smyslu vyhlášky č. 428/2001 Sb. Provozovatel se dále zavazuje průběžně 
vést v písemné a elektronické podobě provozní evidenci ve smyslu příslušných 
ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích, a na žádost poskytovat 
Správci výhradně v souvislosti s plněním své povinnosti podle tohoto odstavce 
bezúplatně jakékoliv opisy nebo výpisy z takové evidence, a to též 
v elektronické podobě. Provozovatel se dále zavazuje poskytovat Správci 
bezúplatně veškeré technické podklady, které má k dispozici, nutné pro vedení 
majetkové evidence vodovodů a  kanalizací ve smyslu příslušných ustanovení 
zákona o vodovodech a kanalizacích.
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10.14 Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 11 odst. 3 zákona o vodách a v souladu 
se Smlouvou o nájmu sjednávají, že k výkonu povolení k nakládání s vodami, 
která byla nebo budou udělena Správci a která se váží na vodohospodářský 
majetek, jenž tvoří předmět podnájmu dle této Smlouvy, je oprávněn 
Provozovatel.

10.15 Provozovatel se zavazuje hradit sankce mu pravomocně uložené vodoprávními 
či jinými správními orgány v důsledku porušení povinností vyplývajících 
z obecně závazných právních předpisů, mimo jiné i sankce uložené 
v souvislosti s výkonem povolení s nakládání s vodami.

10.16 Provozovatel se zavazuje spolehlivě, bezpečně, hospodárně a kvalitně 
zajišťovat služby související s výrobou a dodávkou pitné a užitkové vody, 
s odvodněním území navazujícího na podnajatý majetek a s provozem veřejné 
kanalizace včetně čištění odpadních vod, a to v souladu s požadavky 
uvedenými v Příloze č. 7 této Smtouvy, obecně závaznými právními předpisy 
a vydanými povoleními k nakládání s vodami. Provozovatel se zavazuje 
při plnění této Smlouvy dodržovat kvalitativní a kvantitativní ukazatele, které 
jsou v případě pitné vody uvedeny v Příloze č. 7 této Smlouvy a v případě 
vyčištěné vody odpadní v Příloze č. 8 této Smlouvy, resp. Příloze č. 9 této 
Smlouvy. Pitná voda a vypouštěné odpadní vody budou považovány za 
podmínek stanovených v tomto odstavci za vyhovující, pokud budou splňovat 
ukazatele uvedené v těchto Přílohách této Smlouvy. Dostanou-Ii se Přílohy č. 
7-9 této Smlouvy do rozporu s obecně závaznými právními předpisy, 
rozhodnutími vodoprávního nebo jiného správního, soudního nebo jiného 
orgánu nebo technickými normami, zavazuje se Provozovatel dodržovat 
kvalitativní a kvantitativní ukazatele stanovené aktuálně platnými, účinnými 
a vymahatelnými obecně závaznými právními předpisy nebo rozhodnutími 
vodoprávního nebo jiného správního, soudního nebo jiného orgánu 
a technickými normami.

10.17 Provozovatel se zavazuje hradit poplatky za odběr povrchových a podzemních 
vod a za vypouštění odpadních vod z čistíren odpadních vod a volných

* kanalizačních vyústění do vod povrchových, jakož i jiné poplatky vyplývající 
z platných právních předpisů. V případě, že dojde pravomocným rozhodnutím 
příslušného vodoprávního úřadu k odkladu povinnosti Provozovatele uhradit 
poplatky za vypouštění odpadních vod a následnému upuštění od povinnosti 
uhradit tyto poplatky, bude takový odklad, případně upuštění od povinnosti 
uhradit tyto poplatky, řešen zvláštní dohodou mezi Provozovatelem 
a Správcem.

10.18 Provozovatel je oprávněn a povinen vymáhat na odběratelích úhradu ztráty 
vzniklé mu v souvislosti s neoprávněným odběrem vody z vodovodu 
a s neoprávněným vypouštěním odpadních vod do kanalizace. Takto 
odběratelem uhrazené ztráty jsou příjmem Provozovatele z vodného 
a stočného.

10.19 Provozovatel je při výkonu práv a plnění povinností podle této Smlouvy 
oprávněn využívat služeb třetích osob. Při zadávání zakázek třetím osobám je
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Provozovatel povinen dodržovat ustanovení obecně závazných právních 
předpisů, a to zejména těch, které upravují zadávání veřejných zakázek.

10.20 Provozovatel není oprávněn bez souhlasu Správce postoupit na jakoukoli třetí 
osobu právo na úhradu vodného a stočného a oprávnění provozovat 
vodohospodářský majetek, který tvoří předmět podnájmu dle této Smlouvy, 
a není oprávněn předmět podnájmu dle této Smlouvy jakkoliv zatěžovat právy 
třetích osob, a to zejména právy věcnými.

10.21 Provozovatel je  oprávněn vlastním jménem a na vlastní účet vymáhat 
a inkasovat pohledávky za třetími osobami, které mají svůj původ 
ve smluvených dodávkách či jiných službách poskytovaných Provozovatelem 
nebo v jiných závazcích třetích osob vůči Provozovateli s tím, že výkon těchto 
práv nesmi být v rozporu s dobrými mravy a nesmí poškozovat dobré jméno 
Vlastníka a Správce.

10.22 Provozovatel je  oprávněn za účelem udržováni vodovodu nebo kanalizace 
v dobrém technickém stavu vstupovat na cizí pozemky nebo stavby, na nichž 
nebo pod nimiž se vodovod nebo kanalizace nachází, a je oprávněn umisťovat 
na cizí pozemek nebo stavbu tabulky vyznačující polohu vodovodu nebo 
kanalizace v rozsahu, v jakém je  k těmto činnostem oprávněn Správce. 
Ve všech takových případech je Provozovatel povinen dbát, aby bylo 
co nejméně zasahováno do práv vlastníků pozemků a staveb a postupovat 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Provozovatel je  oprávněn 
provést zásah do vodovodu a kanalizace ve smyslu příslušných ustanoveni 
zákona o vodovodech a kanalizacích. Výkon těchto oprávnění nesmi 
poškozovat dobré jméno Vlastníka a Správce.

10.23 Provozovatel se zavazuje v zastoupení Správce u staveb zajišťovaných 
Vlastníkem nebo jinými investory vyjadřovat se na základě žádosti třetích 
osob:

a) k nevodohospodářským liniovým, dopravním a pozemním stavbám,
b) k nevodohospodářským stavbám a ostatním činnostem v ochranných 

pásmech vodních zdrojů,
c) k realizační dokumentaci a dokumentaci skutečného provedení staveb 

vodních děl,
d) k odběru pitné vody a odváděni odpadních vod pro odběratele, včetně 

změn a zrušení odběrů,
a to vše s výjimkou případů kdy by limit odběrů či odvodů u jednotlivého 
odběratele na území hlavního města Prahy překročil hodnotu Q24=0,5 l/s, nebo 
vyžadují-Ii rozšíření či rekonstrukci vodovodní nebo kanalizační sítě a dále 
v případě všech odběratelů mimo území hlavního města Prahy napojovaných 
na předmět podnájmu dle této Smlouvy.

10.24 Provozovatel se zavazuje v zastoupení Správce vyřizovat všechny záležitosti 
v celém procesu připojování jednotlivých nemovitostí na stávající vodovodní 
a kanalizační síť přípojkou za předpokladu, že v připojované nemovitosti není 
žádné vodní dílo a kapacita stávajícího zařízení je  dostatečná. Dále se 
Provozovatel zavazuje zajišťovat podklady pro uzavírání smluv o budoucím
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darováni vodovodních a kanalizačních přípojek do majetku Vlastníka, 
a to pouze v případě, že se nacházejí na veřejném prostranství a současně 
takové veřejné prostranství se nachází na pozemku nebo pozemcích, které jsou 
výhradně ve vlastnictví Vlastníka. Bude-li Provozovatel k tomu zmocněn, bude 
povinen takové smlouvy o budoucím darování v zastoupení Vlastníka uzavírat. 
V případech, kdy součástí přípojky je i vodní dilo (předčisticí zařízení apod.), 
Provozovatel v celém procesu výstavby projedná část investice týkající 
se připojení nemovitosti na vodovodní síť a vlastního domovního odvodnění, 
avšak bez posouzení vodního díla. Posuzování vodního díla patří 
do kompetence Správce.

10.25 Provozovatel se zavazuje poskytovat třetím stranám na základě jejich žádostí 
jemu známé údaje o stávající vodovodní a kanalizační síti a údaje o tlakových 
poměrech ve vodovodní síti a kapacitách kanalizační sítě, v rámci plnění svých 
povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

10.26 Provozovatel se zavazuje předkládat ve vyžádané formě Správci podklady 
pro vyhlášení ochranných pásem vodních zdrojů a pro jejich revizi, podklady 
pro vyhodnocení vydatnosti a  kvality zdrojů pitné vody.

10.27 Provozovatel se zavazuje vést evidenci odpadového hospodářství, kterou 
předkládá ve vyžádané formě Správci, a je odpovědný za nakládání s odpady 
a za likvidaci odpadů podle zákona o odpadech, a jeho prováděcích předpisů.

10.28 Provozovatel se zavazuje provádět rozbory a kontrolu jakosti u pitné vody 
přijímání, úpravě a distribuci, u vypouštění odpadních vod od odběratelů 
do kanalizace a z čistíren odpadních vod do toků v četnosti a rozsahu 
dle platných provozních předpisů, zákonů, norem a rozhodnutí orgánů státní 
správy. Provozovatel je povinen bezplatně poskytovat Správci výsledky těchto 
rozborů v četnosti a způsobem dle Přílohy č. 10 této Smlouvy, a to v případě 
jejich elektronické podoby ve formátech specifikovaných v Příloze č. 11 této 
Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

10.29 Provozovatel se zavazuje provádět měření množství jímané vody, vody 
vyrobené určené k realizaci, vody převzaté, dopravované vody, fakturované 
vody pitné, předané a průmyslové, vody pro vlastní potřebu, odpadní vody 
ve stálých měrných profilech na stokové síti, vody vyčištěné v čistírnách 
odpadních vod a vypouštěné do vodních toků, krátkodobá měření 
při vypouštění odpadních vod ze stokové sítě do vod povrchových a měření 
v trvalé síti srážkoměmých stanic. Provozovatel je povinen bezplatně 
poskytovat Správci výsledky těchto měření v četnosti a způsobem dle Přílohy 
Č. 10 této Smlouvy, a to v případě jejich elektronické podoby ve formátech 
specifikovaných v Příloze č. 11 této Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní 
strany jinak.

10.30 Provozovatel se zavazuje kontrolovat producenty odpadních vod za účelem
zajištění souladu jakosti odpadní vody vtékající do kanalizace s povolenými 
hodnotami jednotlivých ukazatelů znečištění pro jednotnou nebo oddílnou 
kanalizaci, které vyplývají z kanalizačního řádu pro povodí příslušné čistírny 
odpadních vod. ______ _
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10.31 Provozovatel je oprávněn účastnit se vodohospodářských revizí u odběratelů 
pitné a užitkové vody a producentů odpadních vod odváděných do kanalizace 
vedenými vodoprávními úřady a Českou inspekcí životního prostředí.

10.32 Provozovatel se zavazuje podle příslušných ustanovení zákona o vodovodech 
a kanalizacích sdělit HMP, resp. příslušné městské Části HMP či obci, v jejímž 
obvodu zajišťuje provoz vodovodů a kanalizací, podmínky pro uzavření 
písemné smlouvy o dodávce vody a/nebo o odvádění odpadních vod.

10.33 Výměny, opravy fakturačních měřidel po lhůtě k cejchování a cejchováni 
fakturačních měřidel, jež tvoří předmět podnájmu dle této Smlouvy, zajišťuje 
na své náklady Provozovatel. Provozovatel se zavazuje ve smlouvě o dodávce 
vody a odvádění odpadních vod stanovit podmínky umístění vodoměru, 
a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o vodovodech 
a kanalizacích.

10.34 Provozovatel je oprávněn a povinen provádět napojování a odpojování přípojek 
na vodovodní a kanalizační řad. Odbočení při napojování přípojek 
na vodovodní a kanalizační- řad je považováno za technické zhodnocení 
předmětu podnájmu a náklady na jeho pořízení je  povinen hradit Správce 
v rámci rozsahu stanoveného obecně závaznými právními předpisy.

10.35 Provozovatel je oprávněn ke konci každého kalendářního čtvrtletí předložit 
Správci návrh na vyřazení vodohospodářského majetku nebo jeho části 
z provozování nebo užívání pro jeho nepotřebnost k plnění účelu této Smlouvy, 
zejména pro jejich morální či technickou zastaralost. Po odsouhlasení takového 
návrhu Správcem, se Správce zavazuje bez zbytečného odkladu zajistit 
předložení tohoto návrhu Vlastníkovi vodohospodářského majetku. Pokud 
Vlastník vodohospodářského majetku návrh odsouhlasí, vyzve Správce 
Provozovatele k předání vodohospodářského majetku k likvidaci případně 
pověří Provozovatele jeho likvidaci na náklady Správce dle pokynů 
schválených Vlastníkem a uvedených v likvidačním protokolu.

10.36 Do doby rozhodnutí o likvidaci Vlastníkem je Provozovatel odpovědný 
za škodu na vodohospodářském majetku a současně je povinen hradit všechny 
náklady související s jeho provozováním a údržbou.

10.37 Nerozhodne-li Vlastník v přiměřené lhůtě o likvidaci vodohospodářského 
majetku navrhovaného Provozovatelem podle ustanovení odst. 10.35. této 
Smlouvy, je Provozovatel oprávněn takový vodohospodářský majetek Správci 
vrátit zpět. O vrácení takového vodohospodářského majetku bude vyhotoven 
předávací protokol, který bude obsahovat obdobné údaje, jak uvedeno 
v odstavci 4.2. této Smlouvy. Nepřevezme-li Správce takový vodohospodářský 
majetek do 30 dnů ode dne doručení výzvy kjeho převzetí nebo nedojde-li 
v téže lhůtě k vyhotovení předávacího protokolu, přechází na Správce 
odpovědnost za škodu na vodohospodářském majetku a povinnost hradit 
všechny náklady související s provozováním, údržbou nebo opravami takového 
vodohospodářského majetku. Smluvní strany se zavazují zohlednit 
při stanovení výše podnájemného I. podle či. 5 této Smlouvy na následující
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kalendářní rok rozsah vodohospodářského zlikvidovaného podle odst. 10.35. 
této Smlouvy nebo vráceného podle tohoto odstavce.

10.38 Provozní předpisy, včetně provozních a manipulačních řádů, platné 
pro provozování vodohospodářského majetku jsou součástí schvalované 
projektové dokumentace a museji být vždy schváleny Provozovatelem. 
V případech stanovených zákonem o vodách tyto provozní předpisy podléhají 
schválení příslušného vodoprávního úřadu. Do doby schválení nových 
provozních předpisů vodoprávním úřadem se provozování příslušného 
vodohospodářského majetku řídí dosavadními provozními předpisy. Náklady 
spojené s vypracováním návrhu nových provozních předpisů nebo jejich změn 
vyvolaných investiční činností Správce nese Správce. Provozovatel se zavazuje 
v souvislosti s plněním svých povinností podle této Smlouvy aktualizovat 
provozní řády podle potřeby po celé období trvání této Smlouvy, a to na vlastní 
náklady. Provozovatel se dále zavazuje bez zbytečného odkladu předat Správci 
jedno vyhotovení aktualizovaného znění provozních předpisů spolu 
s příslušným technickým nosičem dat, který tyto provozní předpisy obsahuje.

10.39 Provozovatel se zavazuje zabezpečovat veškeré revize majetku, který tvoří 
předmět podnájmu dle této Smlouvy, v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy a dle příslušných norem a řádů.

10.40 Provozovatel se zavazuje čtvrtletně poskytovat Správci bezplatně veškeré 
informace, které má k dispozici, o stavu předmětu podnájmu dle této Smlouvy, 
tj. zejména informace týkající se technických a provozních parametrů 
vodovodů a kanalizací, jejich poruchovosti, o stavebním stavu kanalizačních 
stok, informace získané z měření, ze sledování pásem ochrany vodních zdrojů 
a dostupné informace o únicích vody z vodovodní sítě apod. Informace 
o náhlém zlepšení nebo zhoršení technických a provozních parametrů 
vodovodů a kanalizací je  Provozovatel povinen poskytnout Správci 
bez zbytečného odkladu. Provozovatel se zavazuje v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy, provozními předpisy, rozhodnutími 
vodoprávního nebo jiného správního, soudního nebo jiného orgánu 
a technickými normami sledovat a vyhodnocovat technický stav vodovodů 
a kanalizací, jakož i technické a aktuální provozní parametry, vyhodnocovat 
účinnost a spolehlivost provozu úpraven vody, čistíren odpadních vod 
a čerpacích stanic.

10.41 Provozovatel se zavazuje bezplatně poskytovat Správci informace 
o podstatných změnách ve způsobu provozování a o skutečnostech, které 
mohou mít vliv na plnění účelu a předmětu této Smlouvy, a to bez zbytečného 
odkladu.

10.42 Provozovatel se zavazuje spravovat archivní depositum zrušených státních 
podniků Pražské vodárny s.p. a Pražská kanalizace a vodní toky s.p.

10.43 Provozovatel se zavazuje řádně a náležitě zabezpečovat předmět podnájmu 
dle této Smlouvy před vniknutím či jakýmikoliv zásahy třetích osob.
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10.44 Provozovatel se zavazuje zabezpečovat vedení technické dokumentace 
vodohospodářského majetku, který tvoří předmět podnájmu dle této Smlouvy, 
tj. archivovat projektovou dokumentaci v elektronické i písemné podobě, 
projekty skutečného provedení a provozní řády. Provozovatel se zavazuje 
řádné vést a spravovat archívní fondy právních předchůdců Smluvních stran 
na základě smlouvy uzavřené mezi Vlastníkem a Provozovatelem, jakož 
i archív Vlastníka, vztahující se k předmětu podnájmu dle této Smlouvy, 
poskytovat metodickou pomoc spisové službě Správce a umožnit kdykoliv 
Vlastníkovi i Správci přístup do obou archivů a jejich bezplatné 
a bezproblémové užívání. Provozovatel se zavazuje v případě řádného 
ukončení této Smlouvy ve ihůtě 2 měsíců přede dnem ukončení této Smlouvy 
připravit k předáni veškeré dokumenty, záznamová média spojená s evidencí 
majetku Vlastníkovi, dokumenty, projekty apod., které nejsou v jeho majetku 
tak, aby bylo možné tyto údaje a dokumenty předat Správci ke dni skončeni 
této Smlouvy a umožnit Správci ve shora uvedené Ihůtě přístup k těmto údajům 
a dokumentům. V případě jiného než řádného ukončení této Smlouvy se 
Provozovatel zavazuje předat Správci tyto údaje a dokumenty ve Ihůtě 2 
měsíců ode dne skončení této Smlouvy, a to pouze za předpokladu, 
že s ohledem na okolnosti na straně Provozovatele nelze spravedlivě požadovat 
předání těchto údajů a dokumentů ve Ihůtě uvedené ve třetí větě tohoto 
odstavce této Smlouvy.

10.45 Provozovatel se dále zavazuje předkládat Správci návrhy na změny
kanalizačního řádu.

10.46 Provozovatel se zavazuje provádět na své náklady systematický průzkum
kanalizace v minimálním rozsahu 40 km/rok, včetně potřebného čištění
kanalizace. Provozovatel se zavazuje umožnit Správci přístup k informacím 
vyplývajícím z tohoto průzkumu. Náklady na systematický průzkum 
kanalizace budou pro účely postupu dle článku 6. této Smlouvy kalkulovány 
jako nákladová položka do ceny vodného a stočného.

10.47 Provozovatel se zavazuje předkládat Správci do 30.11. příslušného
kalendářního roku porovnání plánu průzkumů se skutečndstí a dále 
k projednání návrh plánu průzkumů na vodovodu a kanalizaci pro následující 
rok.

10.48 Provozovatel se zavazuje provádět na své náklady potřebné průzkumy
na vodovodu, které budou obsaženy v projednaném plánu průzkumů. Náklady 
na potřebné průzkumy podle tohoto odstavce budou pro účely postupu dle 
článku 6. této Smlouvy kalkulovány jako nákladová položka do ceny vodného 
a stočného.

10.49 Provozovatel se zavazuje provádět na své náklady průzkumy, které souvisejí 
s údržbou, opravami kanalizace a vodovodu, odstraňováním havárií, 
zjišťováním skutečného stavu kanalizace, vodovodu a přípojek apod. Náklady 
na průzkumy podle tohoto odstavce budou pro účely postupu dle článku 6. této 
Smlouvy kalkulovány jako nákladová položka do ceny vodného a stočného.

10.50 Provozovatel se zavazuje provádět průzkumy, které budou prováděny před 
přejímacím řízením a budou hrazeny investorem stavby. Povinnost prohlídek
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u staveb jiných investorů je nebo bude zakotvena ve „smlouvě o spolupráci 
po dobu výstavby“ uzavírané mezi Správcem, Provozovatelem a jednotlivými 
investory a u staveb zajišťovaných Vlastníkem v „Dohodě o spolupráci 
v průběhu přípravy a realizace vodohospodářských děl" uzavřené dne 
10.3.2005 mezi Vlastníkem, Správcem a Provozovatelem Či v jiné dohodě mezi 
těmito stranami, která shora uvedenou dohodu v budoucnu nahradí.

10.51 Provozovatel se zavazuje provádět na své náklady prohlídky kanalizace 
před uplynutím její záruční doby. Pouze v případě, kdy budou zjištěny skryté 
vady, zavazuje se Správce na základě výsledků prohlídky předaných mu 
bez zbytečného odkladu Provozovatelem uplatnit rovněž bez zbytečného 
odkladu náklady na prohlídky u zhotovitele v rámci reklamačního řízení 
a uhradit tyto náklady Provozovateli, a to pouze za předpokladu, že bude 
reklamační řízení ukončeno ve prospěch Správce. Reklamační řízení bude 
zajišťovat Správce. Náklady na prohlídky kanalizace podle tohoto odstavce 
budou pro účely postupu dle článku 6. této Smlouvy kalkulovány jako 
nákladová položka do ceny vodného a stočného, a to ve výši, v jaké tyto 
náklady nebudou uhrazeny Provozovateli Správcem nebo třetí osobou.

10.52 Provozovatel se zavazuje vyřizovat reklamace, stížnosti a podávat informace 
občanům, odběratelům, orgánům státní správy i dalším osobám, v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a smlouvou o dodávce a odvádění 
odpadních vod. Provozovatel při plnění těchto povinností nesmí poškozovat 
dobré jméno Vlastníka a Správce. Na žádost Správce se Provozovatel zavazuje 
Správci poskytovat informace o konkrétních reklamacích a stížnostech 
a způsobu jejich vyřízení. Provozovatel se dále zavazuje předávat Správci 
ke konci kalendářního roku souhrnné údaje o počtu reklamací a stížností 
a způsobu jejich vyřízení.

10.53 Provozovatel se zavazuje provádět správu a údržbu serveru PVK (s přístupem 
Správce) včetně pořizováni nových dat a aktualizace dat stávajících. 
Provozovatel se zavazuje umožnit Správci bezplatné prohlížení a stažení těchto 
dat ze serveru PVK. Harmonogram vykazováni dat a obsah dat na serveru PVK 
popisuje Příloha č. 12 této Smlouvy.

10.54 Provozovatel je povinen stavebníkovi přeložky vodovodu nebo kanalizace 
sdělit své písemné stanovisko k  navrhované přeložce vodovodu nebo 
kanalizace za podmínek a ve lhůtách stanovených obecně závaznými právními 
předpisy, a to zejména zákonem o vodovodech a kanalizacích.

10.55 Provozovatel se zavazuje předávat bezplatně Správci údaje o výrobě a spotřebě 
elektrické energie vyrobené na zařízeních tvořících předmět podnájmu dle této 
Smlouvy, a to pravidelně měsíčně vždy k5 . dni příslušného kalendářního 
měsíce. Souhrnné údaje o předpokládané produkci bioplynu na zařízeních 
tvořících předmět podnájmu podle této Smlouvy budou předkládány 
Provozovatelem Správci nejpozději do 31.8. příslušného kalendářního roku.

10.56 Provozovatel se zavazuje plnit další kritéria provozování vodovodů 
a kanalizaci uvedená v Příloze č. 13 této Smlouvy.
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10.57 Ohledně možnosti tzv. dvojího využití vodohospodářského majetku, který tvoři 
předmět podnájmu dle této Smlouvy, Smluvní strany sjednávají, 
že Provozovatel je povinen k jakémukoli využití tohoto majetku k účelům, 
které nesouvisejí se základním posláním Provozovatele poskytnout 
vodohospodářské služby, získat předchozí písemný souhlas Správce. Podmínky 
každého jednotlivého případu takového dvojího využití majetku budou 
stanoveny v dodatku k této Smlouvě, přičemž je sjednáno, že Správce vždy 
obdrží nadpoloviční část čistého výnosu (zisku) z takového dvojího využití 
majetku, ledaže by tyto výnosy byly Provozovatelem použity ke snížení výše 
vodného a stočného nebo pro jiné prokazatelné zkvalitněni služeb 
Provozovatele.

10.58 Provozovatel je oprávněn a povinen vykonávat i další činností, které tato 
Smlouva výslovně neuvádí jako povinnost nebo právo Provozovatele, ale které 
jsou nezbytné k řádnému plnění účelu a předmětu této Smlouvy anebo které 
vyplývají z obecně závazných právních předpisů, a to zejména ze zákona 
o vodovodech a kanalizacích.

11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SPRÁVCE
i

11.1. Správce je oprávněn provádět kontrolu stavu předmětu podnájmu za podmínek 
stanovených touto Smlouvou a v přiměřeném a účelném rozsahu kontrolu 
užívání předmětu podnájmu dle této Smlouvy Provozovatelem a plnění práv 
a povinností plynoucích z této Smlouvy. Takovou kontrolu užívání předmětu 
podnájmu a plnění práv a povinností plynoucích z této Smlouvy je  Správce 
oprávněn provádět sám nebo prostřednictvím kontrolního orgánu nebo 
kontrolní osoby za předpokladu, že svůj záměr provést kontrolu včetně rozsahu 
a účelu kontroly písemně oznámí Provozovateli alespoň 48 hodin 
před plánovanou kontrolou, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 
Provozovatel se zavazuje Správci za účelem kontroly podle tohoto odstavce 
poskytnout veškeré podklady, které má k dispozici, vztahující se k užívání 
předmětu podnájmu dle této Smlouvy a k plnění práv a povinností 
vyplývajících z této Smlouvy. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, musí 
být kontrole přítomen odborně kvalifikovaný zástupce Provozovatele. Při 
kontrole je  Správce povinen dodržovat ustanovení obecně závazných právních 
předpisů a provozních předpisů, zejména ve vztahu k bezpečnostním 
a hygienickým opatřením a postupovat tak, aby bez vážného důvodu neohrozil 
nebo neomezil výkon práv a plnění povinností Provozovatele vyplývajících 
z této Smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Správci musí být za přítomnosti zástupce Provozovatele umožněn za účelem 
provedení kontroly podle a za podmínek stanovených v odst. 11.1. této 
Smlouvy přístup do všech prostor a součástí předmětu podnájmu dle této 
Smlouvy, pokud to není v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. 
Pověřený zástupce Správce nebo osoba jím pověřená může v době a způsobem, 
který nenaruší provozní Činnosti Provozovatele či bezpečnost provozu, 
provádět kontrolu za podmínek stanovených touto Smlouvou, zda provoz 
a údržba předmětu podnájmu vodohospodářského majetku a opravy 
a odstraňování havárií jsou Provozovatelem zajišťovány řádně.
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11.3. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, je Správce oprávněn požadovat v dodatečné 
přiměřené lhůtě a přiměřeným způsobem odstranění závad vyskytujících se 
v rozporu s touto Smlouvou, rozhodnutími vodoprávních nebo jiných státních 
orgánů nebo obecně závaznými právními předpisy a zjištěných kontrolou 
dle odst. 11.1. této Smlouvy.

11.4. Správce je  oprávněn požadovat v dodatečné přiměřené lhůtě odstranění stavu, 
který je v rozporu s touto Smlouvou, rozhodnutími vodoprávních nebo jiných 
státních orgánů nebo obecně závaznými právními předpisy. Nestanoví-li tato 
Smlouva jinak, je  Správce v případě, že Provozovatel neodstraní takový stav 
nebo neodstraní závadu podle odst. 11.3 této Smlouvy a je-li nebezpečí 
z prodlení, oprávněn zajistit nápravu i prostřednictvím třetích osob; přitom má 
vůči Provozovateli právo na náhradu takto účelně vynaložených nákladů. 
Provozovatel je povinen poskytnout Správci nezbytnou součinnost.

11.5. Správce je oprávněn požadovat předložení výsledků kontrolních měření a testů 
prováděných nebo zajišťovaných Provozovatelem v souvislosti 
s provozováním předmětu podnájmu dle této Smlouvy a poskytnutí informací 
technického rázu, které se týkají stavu předmětu podnájmu dle této Smlouvy. 
Provozovatel je povinen takové žádosti bez zbytečného odkladu vyhovět, 
a to bezplatně, nestanoví-li tato Smlouva jinak.

11.6. Správce a Vlastník, popřípadě jimi zmocněná osoba, jsou oprávněni vstupovat 
do všech prostor a součástí předmětu podnájmu dle této Smlouvy za účelem 
prováděni stavebních a jiných prací a dodávek jen po předchozím písemném 
oznámení termínu, místa a účelu takového vstupu Provozovateli. Provozovatel 
je  povinen Správci, případně Vlastníkovi podnajatého majetku či jimi 
zmocněné osobě, jakož i osobě provádějící takové práce tento vstup umožnit, 
pokud to není v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Při vstupu 
do prostor, které jsou součásti předmětu podnájmu dle této Smlouvy, jsou 
Správce a Vlastník, popřípadě jimi zmocněná osoba, povinni dodržovat 
ustanovení obecně závazných právních předpisů a provozních předpisů, 
zejména ve vztahu k bezpečnostním a hygienickým opatřením a dále počínat si 
tak, aby bez souhlasu Provozovatele nedošlo k narušení provozní činnost 
Provozovatele nebo nebyla ohrožena bezpečnost provozu.

11.7. Správce je povinen vést v písemné a elektronické podobě majetkovou evidenci 
vodovodů a kanalizací ve smyslu příslušných ustanovení zákona o vodovodech 
a kanalizacích a na žádost poskytovat Provozovateli bezplatně jakékoliv opisy 
nebo výpisy z takové evidence. Správce je dále povinen poskytovat 
Provozovateli bezplatně veškeré podklady, které má Správce k dispozici, nutné 
pro vedení provozní evidence ve smyslu příslušných ustanovení zákona 
o vodovodech a kanalizacích.

11.8. Správce se zavazuje vytvořit v přiměřené lhůtě ode dne účinnosti této Smlouvy
a vést aktuální evidenci vodohospodářského a ostatního majetku v písemné 
a elektronické podobě způsobem, který odpovídá skutečnému stavu takového 
majetku a umožní jeho snadnou a rychlou identifikaci pro účely plnění 
povinností Smluvních stran z  této Smlouvy a na žádost poskytovat 
Provozovateli bezplatně jakékoliv opisy nebo výpisy z takové evidence.________
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11.9. Správce se zavazuje informovat Provozovatele o výsledcích píedprojektové 
přípravy v souvislosti s přípravou akce obnovy, rekonstrukce, modernizace 
nebo rozvoje vodohospodářského majetku a na žádost Provozovatele 
poskytovat Provozovateli bezplatně jakékoliv opisy nebo výpisy z dokumentů, 
které v rámci takové předprojektové přípravy získal.

11.10. Správce se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou po celou dobu 
účinnosti této Smlouvy zajistit řádný a nerušený výkon práv Provozovatele 
k vodohospodářskému a ostatnímu majetku, který je předmětem podnájmu 
podle této Smlouvy.

11.11. Správce se zavazuje provádět správu a údržbu portálu PVS (s přístupem 
Provozovatele), včetně pořizováni nových dat a aktualizace dat stávajících. 
Správce se zavazuje umožnit Provozovateli bezplatné prohlížení a stažení 
těchto dat z portálu PVS.

11.12. Správce se zavazuje předložit Provozovateli bez zbytečného odkladu na jeho 
žádost bezúplatně veškerou technickou dokumentaci, právní doklady, atesty 
a doklady o zkouškách zařízení začleňovaných do vodovodů a kanalizací jakož 
i vodohospodářského majetku, který se stane předmětem podnájmu dle této 
Smlouvy postupem dle odst. 3.8. této Smlouvy, za účelem kontroly jejich 
správného provedení. Nepodarí-Ii se Správci přes veškeré úsilí získat 
technickou dokumentaci včetně dokladů o skutečném provedení stavby, atesty 
nebo doklady o zkouškách zařízení začleňovaných do vodovodů a kanalizaci 
jakož i vodohospodářského majetku a nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, 
Provozovatel takový doklad zajistí na náklady Správce.

11.13. Pakliže nastane situace, kdy v důsledku objektivních okolnosti bude hrozit 
vznik škody velkého rozsahu na předmétu podnájmu nebo v souvislosti 
s předmětem podnájmu na jiném majetku, na životě nebo na zdraví, nebo kdy 
taková škoda velkého rozsahu vznikne, a zároveň Provozovatel ani na výzvu 
Správce neučiní potřebné kroky k odvrácení takové hrozby nebo k odstranění 
následků vzniklé škody, je Správce oprávněn bez ohledu na ostatní ustanovení 
této Smlouvy k přístupu k předmětu podnájmu a k provedení zásahu 
do předmětu podnájmu nezbytného pro odvrácení takové hrozby nebo 
k odstranění škodlivých následků vzniklé škody.

12. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

12.1. Nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak, neodpovídají Smluvní strany 
za splnění svých povinností podle této Smlouvy, jestliže částečnému nebo 
úplnému splnění takové povinnosti brání událost vyšší mocí. To neplatí, 
jestliže k události vyšší moci dojde teprve v době, kdy povinná Smluvní strana 
byla v prodlení s plněním své povinnosti.

12.2. V případě události vyšší moci se lhůta ke splněni povinnosti podle této 
Smlouvy prodlužuje o dobu trvání události vyšší moci.

12.3. Smluvní strana, splnění jejíž povinnosti podle této Smlouvy brání událost vyšší 
moci, je  povinna písemně vyrozumět druhou Smluvní stranu ve lhůtě 15 dnů

50



ode dne, kdy se dozví o vzniku takové události, o začátku a konci trvání 
události vyšší moci.

12.4. Byla-li škoda způsobená také porušením právní povinnosti poškozenou 
Smluvní stranou, nese tato poškozená Smluvní strana škodu poměrně. Byla-li 
škoda způsobená výlučně porušením právní povinnosti poškozenou Smluvní 
stranou, nese tato poškozená Smluvní strana škodu zcela.

12.5. Každá Smluvní strana je  povinna nahradit druhé Smluvní straně škodu, která jí 
případně vznikne v důsledku provádění kontroly Smluvní stranou, bude-li tato 
kontrola prováděna v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo 
v rozporu s touto Smlouvou.

12.6. Každá Smluvní strana je  povinna nahradit druhé Smluvní straně škodu, která jí 
případně vznikne z důvodu vstupu Smluvní strany, popřípadě jí  zmocněných 
osob, do všech prostor a součástí předmětu podnájmu dle této Smlouvy 
za účelem provádění stavebních a jiných prací a dodávek, bude-li tento vstup 
uskutečněn v rozporu s příslušným ustanovením této Smlouvy.

12.7. Nebyl-li předmět podnájmu pojištěn ve smyslu článku 14. této Smlouvy na 
rizika odcizeni a poškození, odpovídá Provozovatel za škodu vzniklou 
odcizením nebo poškozením vodohospodářského majetku nebo ostatního 
majetku, který je předmětem této Smlouvy, a to do výše nákladů na pořízení 
nebo obnovení takového majetku, nedohodnou-lj se Smluvní strany jinak.

13. VÝMĚNA INFORMACÍ A KOMUNIKACE

13.1. Smluvní strany jsou povinny poskytovat sí vzájemnou součinnost při plnění 
účelu této Smlouvy. Podmínky vzájemné součinnosti a rozsah informací, které 
si Smluvní strany budou vzájemně poskytovat, upravují jednotlivá ustanovení 
této Smlouvy.

13.2. Poskytuje-li kterákoliv Smluvní strana na základě své povinnosti vyplývající 
z obecně 'závazných právních předpisů jakékoliv informace týkající se 
podnajatého majetku třetím stranám, je povinna poskytnout tuto informaci 
současně i druhé Smluvní straně, a to bezplatně. Poskytuje-li kterákoliv ze 
Smluvních stran druhé Smluvní straně na základě své povinnosti vyplývající 
z obecně závazných právních předpisů nebo na základě povinnosti vyplývající 
z této Smlouvy opisy nebo výpisy, a nestanovi-li tato Smlouva jinak, nese 
náklady na pořízení takových opisů nebo výpisů poskytující Smluvní strana.

13.3. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, jsou povinny si předávat informace 
podle této Smlouvy, pokud budou zpracovány v elektronické podobě, 
ve formátech specifikovaných v Příloze č. 11 této Smlouvy.

13.4. Smluvní strany jsou povinny si vzájemně neprodleně předávat informace 
o skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění předmětu této Smlouvy 
a o podstatných změnách ve způsobu provozování.



13.5. Právní účinky doručení jakékoli písemnosti doručované v souvislosti s touto 
Smlouvou či na jejím základě nastávají pouze tehdy, je-li tato písemnost 
odesílatelem čí odesílatelem pověřeným provozovatelem poštovních služeb 
osobně předána jejímu adresátovi nebo je-li tato písemnost doručena jejímu 
adresátovi formou doporučeného psaní odeslaného prostřednictvím držitele 
poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence ve smyslu zákona o poštovních 
službách. Při doručování prostřednictvím osobního předání nastávají účinky 
doručení okamžikem písemného potvrzení adresáta o přijetí doručované 
písemnosti. Při doručování prostřednictvím doporučeného psaní nastávají 
účinky doručení okamžikem přijetí doručované písemnosti adresátem 
od poštovního doručovatele dle platných poštovních podmínek uveřejněných 
na základě zákona o poštovních službách. Nebude-li adresát písemnosti 
doručované prostřednictvím doporučeného psaní při jejím doručování 
poštovním doručovatelem zastižen, účinky doručení nastávají okamžikem, 
kdy se poštovní doručovatel o doručení poprvé pokusil za předpokladu, 
že písemnost byla poté v souladu s platnými poštovními podmínkami uložena 
a adresát si ji přesto ve stanovené lhútě nevyzvedl. Odepře-Ii adresát, 
popřípadě osoba za adresáta oprávněná k převzetí písemnosti, bezdůvodně 
od odesílatele nebo od odesílatelem pověřeného provozovatele poštovních 
služeb nebo od poštovního doručovatele písemnost přijmout, nastávají účinky 
doručení této písemnosti okamžikem odepření jejího přijetí. Nepodaři-li se 
písemnost doručovanou prostřednictvím doporučeného psaní adresátovi doručit 
proto, že se adresát v místě doručení nezdržuje, nastávají účinky doručení této 
písemnosti okamžikem vrácení nedoručené písemnosti jejímu odesílateli. 
Doporučené psaní adresované Smluvní straně této Smlouvy je třeba adresovat 
vždy na adresu Smluvní strany uvedenou v této Smlouvě. Tato doručovací 
adresa Smluvní strany může být změněna pouze písemným oznámením 
doručeným druhé Smluvní straně. Pro doručování jiných poštovních zásilek 
než písemností platí toto ustanovení této Smlouvy obdobně.

13.6. Smluvní strany se mohou na úrovni generálních ředitelů v souladu 
s ustanovením odst. 19.2. této Smlouvy dohodnout, že vzájemná výměna 
informací a dokumentů podle této Smlouvy bude probíhat v elektronické 
podobě formou elektronické pošty nebo formou umístění na portálu PVS nebo 
na serveru PVK.

13.7. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, budou oznámení Smluvní strany 
doručována na následující adresy pro doručování:

Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Praha 1, Malá Strana, Cihelná 4, čp. 548, PSČ: 118 00 
P.O.Box 12

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Ke Kablu 971, Praha 10, PSČ: 100 00.

14. POJIŠTĚNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉHO A OSTATNÍHO MAJETKU

14.1. Smluvní strany se dohodly, že Provozovatel svým jménem a na svůj účet 
sjedná a bude udržovat po celou dobu trvání této Smlouvy pojištění
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I

vodohospodářského majetku a ostatního majetku, který tvoří předmět
podnájmu dle této Smlouvy, a to v rozsahu, v jakém se obvykle sjednává 
pojištění majetku obdobného charakteru v zemích EU nebo který vyplývá 
z příslušných obecně závazných právních předpisů. Pojištěním majetku 
dle tohoto odstavce této Smlouvy se rozumí především pojištění živelní.

14.2. Provozovatel se zavazuje svým jménem a na svůj účet sjednat pojištění 
odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti s provozováním
vodohospodářského majetku a ostatního majetku, který tvoří předmět
podnájmu dle této Smlouvy, a zavazuje se udržovat takové pojištění po celou 
dobu trvání této Smlouvy v rozsahu, v jakém se obvykle sjednává takové 
pojištění v zemích EU nebo který vyplývá z příslušných obecně závazných 
právních předpisů.

14.3. Provozovatel se zavazuje sjednat svým jménem a na svůj účet v rozsahu, 
v jakém se obvykle sjednává takové pojištění v zemích EU nebo který vyplývá 
z příslušných obecně závazných právních předpisů, pojištění majetku, který 
vlastní nebo užívá v souvislosti s provozováním vodohospodářského majetku 
nebo ostatního majetku podle této Smlouvy a zavazuje se udržovat takové 
pojištěni po celou dobu trvání této Smlouvy.
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14.4. Provozovatel se zavazuje v procesech uzavírání pojistných smluv dle článku 
14. této Smlouvy postupovat v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. 
Provozovatel se zavazuje zpracovávat příslušné zadávací dokumentace 
veřejných zakázek týkajících se pojištění dle odst. 14.1. a 14.2. této Smlouvy 
spolu se Správcem, přičemž je povinen zohledňovat v nich případné Správcovy 
návrhy. Provozovatel se dále zavazuje zajistit, aby vybraný Správcův zástupce 
byl členem každé hodnotící komise pro hodnocení nabídek podaných v rámci 
veřejných zakázek týkajících se pojištěni dle odst. 14.1. a 14.2. této Smlouvy.

14.5. Provozovatel je  povinen v případě každé pojistné smlouvy uzavírané 
dle odst. 14.1. a 14.2. této Smlouvy projednat se Správcem pojistnou částku, 
rozsah pojištění, pojišťovaný majetek, osobu pojistitele, rozsah spoluúčasti 
a výluky a limity pojistného plněni z  nich vyplývající, to vše ještě před 
uzavřením každé takovéto pojistné smlouvy. Provozovatel se zavazuje uzavřít 
každou pojistnou smlouvu odst. 14.1. a 14.2. této Smlouvy až poté, co bude 
dosaženo dohody mezi jím a Správcem v rozsahu stanoveném v tomto 
odstavci. O jednání Smluvních stran podle tohoto odstavce vyhotoví Správce 
písemný protokol.

14.6. Provozovatel se zavazuje, že pojistné smlouvy dle odst. 14.1. a 14.2. této 
Smlouvy uzavře samostatně pouze pro vodohospodářský majetek a ostatní 
majetek, který je  předmětem podnájmu dle této Smlouvy. Pojištění jiného 
majetku, který není předmětem podnájmu dle této Smlouvy a který 
provozovatel provozuje, nemůže být součástí pojistných smluv uzavřených 
dle odst. 14.1. a 14.2. této Smlouvy. Tuto skutečnost je  Provozovatel povinen 
respektovat v celém průběhu příslušného zadávacího řízení v rámci příslušné 
veřejné zakázky týkající se pojištění dle odst. 14.1. a 14.2. této Smlouvy.



14.7. Provozovatel se zavazuje neprodleně písemně oznámit Správci jakoukoliv 
pojistnou událost, ke které došlo na vodohospodářském majetku a ostatním 
majetku, které tvoří předmět podnájmu dle této Smlouvy, v souvislosti 
s plněním povinností Provozovatele dle této Smlouvy. Každé oznámeni musí 
obsahovat popis příslušné pojistné události, specifikaci a rozsah poškození, 
popřípadě další informace, vyžádá-li šije  Správce.

14.8. Smluvní strany se dohodly, že výlučným příjemcem pojistného plnění 
z pojistných smluv uzavřených dle této Smlouvy bude v rozsahu sjednaném dle 
odst. 14.1. této Smlouvy Správce. V ostatních případech bude příjemcem 
pojistného plnění z pojistných smluv uzavřených dle této Smlouvy 
Provozovatel.

14.9. Náklady na pojištění sjednané Provozovatelem dle článku 14. této Smlouvy 
budou pro účely postupů dle článku 6. této Smlouvy kalkulovány jako 
nákladová položka do ceny vodného a stočného, ceny vody předané a ceny 
vody průmyslové. Provozovatel není oprávněn požadovat náhradu těchto 
nákladů po Správci nebo Vlastníkovi.

15. SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY ZA PORUŠENÍ SMLUVNÍ POVINNOSTI

15.1. Smluvní strany se dohodly, že poruší-li kterákoliv z nich svoji povinnost 
či závazek podle této Smlouvy a nesplní-li takovou povinnost či závazek 
ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté jí druhou Smluvní stranou, pak, 
nestanoví-li tato Smlouva jinak, má oprávněná Smluvní strana právo zajistit 
plnění takové povinnosti či závazku sama nebo prostřednictvím třetí osoby. 
Povinná/zavázaná Smluvní strana se pro tyto případy zavazuje uhradit 
oprávněné Smluvní straně účelně vynaložené náklady s tím spojené.

15.2. Smluvní strany si ujednaly pro případ porušení povinností druhou Smluvní 
stranou smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun 
českých) za každý případ porušení takové povinnosti či závazku, není-li v této 
Smlouvě stanoveno jinak. Tato smluvní pokuta nevylučuje nárok vyplývající 
z odst. 15.3. této Smlouvy nebo nárok na‘uplatnění náhrady škody.

15.3. V případě prodlení kterékoliv Smluvní strany s úhradou peněžitého závazku 
podle této Smlouvy se povinná Smluvní strana zavazuje zaplatit oprávněné 
Smluvní straně úrok z prodleni ve výši stanovené obecně závaznými právními 
předpisy.

15.4. Smluvní strany si ujednaly pro případ porušení povinnosti Provozovatele 
dle ustanovení odst. 10.16 této Smlouvy, které se bude týkat nesplnění 
kvalitativních a kvantitativních ukazatelů odpadní vody stanovených v této 
Smlouvě, smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun 
českých) za každý započatý den, kdy takové porušení trvá.

15.5. Smluvní strany si ujednaly pro případ porušení povinnosti Provozovatele 
dle ustanovení odst. 10.16 této Smlouvy, které se bude týkat nesplnění 
kvalitativních ukazatelů pitné vody stanovených v této Smlouvě, smluvní
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pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý 
započatý den, kdy takové porušení trvá.

15.6. Ustanovení odst. 15.4. a 15.5. této Smlouvy neplatí, jestliže k porušení 
povinnosti Provozovatele dle ustanovení odst. 10.16. této Smlouvy došlo 
na základě skutečností, které nelze oprávněně přičítat Provozovateli, 
a to zejména v důsledku technického stavu vodohospodářského majetku 
odpovídajícímu stáří, běžnému opotřebení, průběžné údržbě a nutnému rozsahu 
obnovy, rekonstrukce, modernizace a rozvoje takového majetku anebo jestliže 
příslušný orgán ochrany veřejného zdraví nebo jiný příslušný správní orgán 
povolí v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních 
předpisů na časově omezenou dobu užití pitné vody nebo vypouštění odpadní 
vody překračující mezní hodnoty příslušných kvalitativních a kvantitativních 
ukazatelů. Případný spor Smluvních stran ve vztahu k porušení povinností 
Provozovatele dle odst. 15.4. a 15.5. této Smlouvy bude řešen prostřednictvím 
posudku zpracovaného nezávislým znalcem za podmínek obdobných postupu 
dle odst. 7.7 této Smlouvy.

15.7. Smluvní strany si ujednaly pro případ porušení povinností Provozovatele 
dle ustanovení odst. 17.4. anebo 17.5. této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 
300.000,- KČ (slovy: tři sta tisíc korun českých) 2a každý započatý den, kdy 
takové porušení nebo prodlení trvá. Tato smluvní pokuta nevylučuje nárok 
z odst. 15.3. této Smlouvy nebo nárok na uplatnění náhrady škody.

15.8. Účelně vynaložené náklady a smluvní pokuta podle odst. 15.2., 15.4., 15.5. 
nebo 15.7. této Smlouvy jsou splatné bez zbytečného odkladu poté, co povinná 
Smluvní strana obdrží písemnou výzvu oprávněné Smluvní strany k jejich 
zaplacení spolu s vyúčtováním účelně vynaložených nákladů a to na její 
bankovní účet uvedený ve výzvě. Smluvní strana je oprávněna požadovat 
náhradu škody způsobené porušením smluvní povinnosti druhou Smluvní 
stranou, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, přičemž je oprávněna se 
domáhat náhrady škody i ve výši přesahující uplatněnou smluvní pokutu.

* 15.9. Ustanoveni a nároky na úhradu smluvních pokut ve vztahu k porušeným 
závazkům a povinnostem zůstávají v platnosti a účinnosti, i pokud dojde 
k ukončení platnosti a účinnosti této Smlouvy, a to ve všech jejich dalších 
ustanoveních. K uplatnění smluvní pokuty nedojde v případě, že k porušení 
povinnosti podle této Smlouvy dojde na základě skutečností, které nelze 
oprávněně přičítat té Smluvní straně, která povinnost porušila.

15.10. Výše smluvních pokut uvedených v článku 15. této Smlouvy bude automaticky 
každoročně navýšena o inflaci za posledních dvanáct kalendářních měsíců 
přede dnem 1.11. příslušného kalendářního roku určenou na základě sdělení 
Českého statistického úřadu nebo jiného k tomu oprávněného orgánu.

16. ŘEŠENÍ SPORŮ

16.1. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv spory související s touto Smlouvou 
budou řešeny v prvé řadě dohodou Smluvních stran. Smluvní strany mohou 
k řešení jednotlivých sporů souvisejících s touto Smlouvou ustavit komisi
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složenou ze zástupců Smluvních stran, případně třetích osob, a to zejména 
ze zástupců Vlastníka.

16.2. Nedojde-li k dohodě nebo ustavení komise podle odst. 16.1. této Smlouvy, 
budou jakékoliv spory, jež vzniknou mezi Smluvními stranami v souvislosti 
s touto Smlouvou, včetně sporů o její uzavření, platnost nebo účinnost, řešeny 
v soudním řízení před příslušným soudem České republiky.

17. PLATNOST, ÚČINNOST A ZÁNIK SMLOUVY

17.1. Doba podnájmu se sjednává a  tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, 
která počíná běžet dnem uzavření této Smlouvy a která končí dne 
31. prosince 2028.

17.2. Správce je  oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, nastane-li některá 
z následujících skutečností:

a) Provozovatel přestane splňovat podmínky pro vydání povolení 
k provozování vodovodu nebo kanalizace obsažené v ustanovení § 6 
odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích;

b) na majetek Provozovatele nebo osoby ovládající Provozovatele bude 
prohlášen konkurs;

c) návrh na prohlášení konkursu na majetek Provozovatele nebo osoby 
ovládající Provozovatele bude zamítnut pro nedostatek majetku;

d) Provozovatel nebo osoba ovládající Provozovatele podá u soudu návrh 
na vyrovnání;

e) Provozovatel nebo osoba ovládající Provozovatele vstoupí do likvidace;
f) Provozovatel bude v prodlení se zaplacením podnájemného I., 

podnájemného II. nebo podnájemného III. po dobu delší než 60 dní;
g) Provozovatel bude v prodlení se splněním svého závazku vyplývajícího 

z odst. 5.14. této Smlouvy po dobu delší než 60 dní;
h) Provozovateli bude příslušným vodoprávním úřadem zrušeno povolení 

k provozování vodovodů a kanalizaci tvořících předmět podnájmu 
dle této Smlouvy;

i) Provozovatel i přes opakovanou písemnou výstrahu učiněnou Správcem 
opakovaně či po delší dobu nedodržuje nebo porušuje zákon o 
vodovodech a kanalizacích.

Ve všech těchto případech činí výpovědní lhůta 12 měsíců počínaje prvním 
kalendářním měsícem následujícím po kalendářním roce, ve kterém dojde 
k doručeni písemné výpovědi druhé Smluvní straně. Tato výpovědní lhůta 
skončí nejpozději uplynutím doby trvání této Smlouvy.

17.3. Provozovatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, nastane-li některá 
z následujících skutečností:

a) na majetek Správce nebo osoby ovládající Správce bude prohlášen 
konkurs;

b) návrh na prohlášení konkursu na majetek Správce nebo osoby ovládající 
Správce bude zamítnut pro nedostatek majetku;

56



S*

3

3

3

m

a

a

a

a

a

a

a
a
a
a
ď

a

a
a
a
n

c) Správce nebo osoba ovládající Správce podá u soudu návrh 
na vyrovnání;

d) Správce nebo osoba ovládající Správce vstoupí do likvidace.
Ve všech těchto případech činí výpovědní Ihůta 12 měsíců počínaje prvním 
kalendářním měsícem následujícím po kalendářním roce, ve kterém dojde 
k doručení písemné výpovědi druhé Smluvní straně. Tato výpovědní lhůta 
skončí nej později uplynutím doby trvání této Smlouvy.

17.4. V případě zániku či skončení této Smlouvy si Smluvní strany poskytnou 
součinnost v rozsahu nezbytném pro zajištění plynulosti provozování předmětu 
podnájmu dle této Smlouvy po skončeni účinnosti této Smlouvy, tak 
aby předmět podnájmu byl předán Správci nejpozději do dne zániku 
či skončení této Smlouvy. Při ukončení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu je 
Provozovatel povinen předat protokolárně Správci předmět podnájmu dle této 
Smlouvy v provozuschopném stavu, který odpovídá běžnému opotřebení, 
průběžné údržbě, rozsahu obnovy, rekonstrukce, modernizace a rozvoje a stáří 
předmětu podnájmu dle této Smlouvy, a to ve lhůtách dle Smluvními stranami 
dohodnutého harmonogramu. Ustanoveni odst. 7.2. této Smlouvy se pro tento 
případ použije obdobně. Provozovatel je povinen na žádost Správce a na jeho 
náklady umožnit Správci pro případ zániku nebo skončení této Smlouvy 
užívání předávaného vodohospodářského majetku a ostatního majetku nebo 
majetku Provozovatele. Na základě výzvy Správce nebo Provozovatele se tito 
zavazuji dohodnout na harmonogramu předávání předmětu podnájmu, a to 
nejpozději do doby 6 měsíců před skončením účinnosti Smlouvy, k předání 
předmětu podnájmu však musí dojít nejpozději poslední den účinnosti této 
Smlouvy. Správce a Provozovatel se zavazují nebránit postupnému 
a plynulému vrácení předmětu podnájmu.

17.5. Spolu s předmětem podnájmu je  Provozovatel při ukončení této Smlouvy 
povinen předat Správci veškerou dokumentaci, informace a záznamy týkající 
se předmětu podnájmu a průběhu jeho provozování. Správce je  oprávněn 
předložit tuto dokumentaci k nahlédnutí i před ukončením této Smlouvy 
uchazečům o uzavření smlouvy o provozování předmětu podnájmu dle této 
Smlouvy na další období.

17.6. Provozovatel se zavazuje, že v případě ukončení účinnosti této Smlouvy 
zjakéhokoliv důvodu, nejpozději do 30 dnů ode dne skončení účinností této 
Smlouvy smluvně převede na Vlastníka popřípadě na Správcem určeného 
nového Provozovatele vodohospodářského majetku svá práva a povinnosti 
ze smluv uzavřených s odběrateli.

17.7. Tato Smlouva zaniká, zanikne-li Smlouva o nájmu nebo zanikne-Ii Rámcová 
smlouva.

17.8. Od této Smlouvy lze odstoupit v případech stanovených obecně závaznými 
právními předpisy, a to zejména obchodním zákoníkem. Každá ze Smluvních 
stran je  oprávněna od této Smlouvy odstoupit také v případě, že druhá Smluvní 
strana podstatně poruší své povinnosti vyplývající z této Smlouvy, avšak pouze 
za předpokladu, že se jedná o opakované či déle trvající porušení smluvních 
povinností, přičemž porušující Smluvní strana byla na toto porušení
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upozorněna a byla ji poskytnuta dostatečná lhůta k nápravě a tato lhůta mamě 
uplynula. Za podstatné porušení povinnosti podle této Smlouvy se nepovažuje 
takové porušení povinnosti, ke kterému došlo na základě skutečností, které 
nelze oprávněně přičítat té Smluvní straně, která povinnost porušila. Správce je 
dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Provozovateli bude 
příslušným vodoprávním úřadem zrušeno povoleni k provozování vodovodů 
a kanalizací tvořících předmět podnájmu dle této Smlouvy. Odstoupeni od této 
Smlouvy nabývá účinnosti uplynutím lhůty 3 měsíců počínaje prvním dnem 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k doručeni 
písemného odstoupení od této Smlouvy druhé Smluvní straně.

17.9. Smluvní strany výslovně vylučuji možnost použití ustanovení § 351 odst. 2 
obchodního zákoníku na právní vztahy z této Smlouvy, přičemž sjednávají, 
Že v případě odstoupeni od této Smlouvy nebudou mít Smluvní strany 
povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením 
od Smlouvy.

17.10. Smluvní strany činí nesporným, že vzájemné závazky vyplývající z této 
Smlouvy byly Smluvními stranami ve vztahu k předmětu podnájmu dle této 
Smlouvy plněny již přede dnem nabyti účinnosti této Smlouvy, a to ode dne 
1. ledna 2006, přičemž prohlašuji, že v této souvislosti vůči sobě nebudou 
uplatňovat žádných jiných nároků než těch, které vyplývají z této Smlouvy.

18. PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY

18.1. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že veškerá ustanovení, termíny 
a podmínky této Smlouvy byly dohodnuty Smluvními stranami svobodně, 
určitě a vážné, nikoliv pod nátlakem nebo za nápadně nevýhodných podmínek, 
na důkaz čehož připojuji své podpisy k této Smlouvě.

18.2. Smluvní strany sjednávají, že, nestanoví-lí tato Smlouva výslovně jinak, 
Provozovatel není oprávněn po dobu trvání této Smlouvy ani kdykoli po jejím 
ukončení požadovat po Správci nebo Vlastníkovi náhradu jakýchkoli nákladů 
vynaložených Provozovatelem při plnění povinností Provozovatele 
vyplývajících z této Smlouvy, a to zejména pokud jde o náklady Provozovatele 
na provádění údržby předmětu podnájmu, na opravy předmětu podnájmu, 
na odstraňováni havárií předmětu podnájmu, na provozováni 
vodohospodářského majetku tvořícího předmět podnájmu dle této Smlouvy, 
na poskytování součinnosti Správci v jakékoli formě a na poskytování 
informací a podkladů. Provozovatel prohlašuje a zavazuje se, že žádný takový 
nárok neuplatní ani nepostoupí třetí osobě. Takové prokazatelně vynaložené 
náklady budou pro účely postupu dle čl. 6. této Smlouvy kalkulovány jako 
nákladová položka do ceny vodného a stočného, ceny vody předané a ceny 
vody průmyslové. Správce touto Smlouvu uděluje Provozovateli souhlas 
ktom u, aby takto vynaložené náklady uplatnil z hlediska zákona o daních 
z  příjmů jako daňově uznatelné.

18.3. Smluvní strany se zavazují pro případ, že v jakémkoli řízení o poskytnutí 
finanční podpory z Fondu soudržnosti Evropské unie nebo z  jiného fondu 
Evropské unie na projekt celkové přestavby a rozšíření Ústřední čistírny
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odpadních vod v Praze na Císařském ostrově bude řídícím orgánem takového 
fondu předložen Správci nebo Vlastníkovi požadavek na doplnění obsahu této 
Smlouvy, a to zejména za účelem zapracování tzv. pravidel best intemational 
practice, takový požadavek projednat a k písemné výzvě doručené kteroukoliv 
Smluvní stranou druhé Smluvní straně uzavřít bez zbytečného odkladu dodatek 
ktéto Smlouvě, jehož obsahem bude dohoda Smluvních stran, která bude 
odpovídat účelu a podstatě požadavku tohoto řídícího orgánu.

18.4. Provozovatel výslovně souhlasí s tím, aby Správce poskytl tuto Smlouvu 
včetně jejích pozdějších dodatku HMP a aby ji HMP uvedlo v centrální 
evidenci smluv (CES) vedené HMP, která je veřejně přístupná a která bude 
obsahovat údaje o Smluvních stranách a předmětu této Smlouvy, číselné 
označení této Smlouvy a datum jejího podpisu. Provozovatel dále výslovně 
souhlasí s tím, aby Správce poskytl tuto Smlouvu včetně jejích pozdějších 
dodatků těm příslušným orgánům, které budou rozhodovat o poskytnutí 
jakékoli finanční podpory Správci či HMP v souvislosti s projekty týkajícími 
se vodohospodářského majetku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 
uvedené v této Smlouvě a/nebo v jejích pozdějších dodatcích nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 17 obchodního zákoníku.

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

19.1. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech v českém jazyce, z nichž 
každý má platnost originálu a z nichž každá Smluvní strana obdrží dva 
stejnopisy. Tato Smlouva se řídí platnými a účinnými právními předpisy České 
republiky.

19.2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými 
oběma Smluvními stranami. Beze změny této Smlouvy se mohou Smluvní 
strany na úrovni generálních ředitelů dohodnout na přijetí písemných 
prováděcích pravidel k jednotlivým ustanovením této Smlouvy.

19.3. Tato Smlouva včetně jejích Příloh představuje úplnou dohodu Smluvních stran 
o předmětu této Smlouvy. V případě rozporu jakéhokoliv ustanovení této 
Smlouvy a jakéhokoliv ustanovení některé Přílohy této Smlouvy se práva 
a povinnosti Smluvních stran řídí ustanoveními této Smlouvy.

19.4. Neplatnost či ne vymáháte lnost jakéhokoli ustanoveni této Smlouvy nemá vliv 
na ostatní ustanovení, která zůstávají platná a účinná a Smluvní strany se tímto 
zavazují k nahrazení neplatného či nevymahatelného ustanovení ustanovením 
platným a vymahatelným, jehož zněni se bude co nejvíce blížit vůli Smluvních 
stran vyjádřené v původním neplatném ustanovení tak, aby účel a podstata této 
Smlouvy byly zachovány.

19.5. Smluvní strany se dohodly, že si poskytnou nejpozději po dobu dvacet čtyři 
měsíců před řádným uplynutím doby trvání této Smlouvy součinnost v rozsahu 
nezbytném pro zajištění plynulosti provozování a užívání předmětu podnájmu 
po skončení doby trvání této Smlouvy.
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19.6. Smluvní strany se zavazují dodržovat požadavky obecně závazných právních 
předpisů v oblasti zadávání veřejných zakázek, a to zejména plnit povinnosti 
a dodržovat postupy vyplývající ze zákona o veřejných zakázkách a případně 
z dalších právních předpisů, které upravují nebo v budoucnu budou upravovat 
postupy při zadávání veřejných zakázek.

19.7. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného 
souhlasu druhé Smluvní strany převést na třetí osobu jakákoli práva nebo 
povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo postoupit na třetí osobu jakékoli 
pohledávky nebo dluhy vzniklé na základě této Smlouvy včetně práv, 
povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení této 
Smlouvy, s výjimkou případů, kdy k přechodu práv nebo povinností dochází 
ze zákona. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami 
a dluhy trvá i po ukončení trvání této Smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný 
kteroukoli ze Smluvních stran v rozporu s tímto omezením bude považován 
za příčící se dobrým mravům.

19.8. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tyto její přílohy:

a) Příloha č. 1 - Seznam vodohospodářského majetku a ostatního majetku;
b) Příloha č. 2 - Stanovení podnájemného;
c) Příloha č. 3 - Metodika stanoveni cen vodného, stočného, ceny vody 

předané a ceny vody průmyslové;
d) Příloha č. 4 - Podmínky zpracování ročního plánu oprav;
e) Příloha č. 5 - Podmínky provádění oprav a odstraňování havárií;
f) Příloha č. 6 - Formulář evidenčního listu;
g) Příloha Č. 7 - Požadavky na kvalitu pitné vody;
h) Příloha č. 8 - Požadavky na kvalitu odpadní vody;
i) Příloha č. 9 - Požadavky na kvalitu odpadni vody II;
j) Příloha č. 10 - Četnost a způsob předkládání výsledků rozborů a výsledků

měření;
k) Příloha č. 11 - Formáty průzkumů, měření a ostatní dokumentace;
l) Příloha č. 12 - Server PVK;
m) Příloha č. 13 - Další kritéria provozování vodovodů a kanalizací.

V Praze dne 3 1 " 01“  2006

•>
V Praze dne

Pražské vodovody a jtanalizace, a.s. 
Ing. Rostislav Čáp 

místopředseda představenstva

V Praze dne O "U r tUUD

- e a s t a v * ; ,r < I l W  *  V*

V Praze dne 3 1 - 01-  2006

Pražská vodohospodářská společnost 
Ing. Karel 

člen představenstva
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