
Dodatek Č. 1 ke Smlouvě o podnájmu a podmínkách provozování 
vodovodů a kanalizací ve vlastnictví hlavního města Prahy ze dne 

20.12.2006 (dále též jen jako Smlouva)

uzavřený níže uvedeného dne ve smyslu ustanovení § 269 odst, 2 obchodního zákoníku 

Smluvní strany:

1. Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem:
IČ:
DIČ:
j ej í mž jménem j  ednaj í:

zapsaná:

Praha 1, 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

(dále též jen  jako „Správce“) 

a

2. Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem: Praha 1, Pařížská 11
IČ: 25656635
DIČ: CZ25656635
jejím ž jménem jednají: Ing. Milan Kuchař, generální ředitel a člen

. představenstva a
Ing. Petr Mrkos, člen představenstva

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

t t • * v Praze, oddíl B., vložka 5297

(dále též jen  jako „Provozovatel“)

(Správce a Provozovatel jsou dále společně označováni též jen  jako „Smluvní strany“ nebo 
každý jednotlivě též jen  jako „Smluvní strana“.)
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Článek I.
Úhrada za podnájem

Tímto dodatkem se mění a doplňuje článek 5 Smlouvy „Úhrada za podnájem“ takto:

1, Odst. 5.1 Smlouvy se mění a nově zní následovně:

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,- K2 (slovy: jedna miliarda jedno sto dvacet milionů dvě 
stě sedmnáct tisíc korun českých), přičemž k této částce bude připočtena 
DPH v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o dani z  přidané 
hodnoty;

b) pro druhý kalendářní rok doby podnájmu dle této Smlouvy, tj. pro rok
2007, Smluvní strany sjednávají podnájemné I. ve výši
U 73.495.000,- K č (slovy jedna miliarda dvě stě sedmdesát tři milionů 
čtyři sta devadesát pět tisíc korun českých), přičemž k této částce bude 
připočtena DPH v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o dani 
z přidané hodnoty;

c) 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;

d) pro první kalendářní rok doby podnájmu dle této Smlouvy, tj. pro rok
2006, činí výše měsíční splátky částku 93351.416,- KČ (slovy: devadesát 
tři miliony tři sta padesát jeden tisíc čtyři sta šestnáct korun Českých), 
přičemž k té to  částce bude připočtena DPH v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona o dani z přidané hodnoty;

e) pro druhý kalendářní rok doby podnájmu dle této Smlouvy, tj. pro rok
2007, činí výše měsíční splátky částku 106.124.584,- KČ (slovy: jedno sto 
šest milionů sto dvacet čtyři tisíc pět set osmdesát čtyři korun českých), 
přičemž k této částce bude připočtena DPH v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona o dani z přidané hodnoty

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

Článek II.
Vodné a  stočné a cena vody předané a průmyslové, způsob jejich  stanovení

Tímto dodatkem se mění a doplňuje článek 6 Smlouvy „ Vodné a stočné a cena vody 
předané a průmyslové, způsob jejich stanovení" takto:
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1. Odst. 6.2 Smlouvy se mění a nově zni takto:

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:

Pro druhý kalendářní rok doby podnájmu dle této Smlouvy, tj. pro rok 2007, je  
stanovena cena vodného a stočného, cena vody předané a  cena vody 
průmyslové takto:

2. O dst 6.3 Smlouvy se mění a nové zní takto:

6.3 Pro období třetího až pátého kalendářního roku doby podnájmu dle této Smlouvy, 
tj. pro rok 2008,2009 a  2010 budou cena vodného a  stočného, cena vody předané a 
cena vody průmyslové stanoveny postupem dle odst. 6.10 této Smlouvy s tím, že 
fakturační objemy uplatněné v kalkulacích zůstanou v tomto období neměnné s 
výjimkou použití ustanovení odstavce 6.11. Smlouvy v rozsahu od druhého 
redukčního pásma. Pro období Šestého kalendářního roku doby podnájmu dle této 
Smlouvy, tj.p ro  rok 2011, 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 
spravedlivě požadovat, k dosažení dohody o stanovení ceny vodného a stočného,
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ceny vody předané a ceny vody průmyslové pro následující kalendářní rok. 
V případě dosažení této dohody bude je jí obsah uveden v dodatku k  této Smlouvě

3. O dst 6.4. Smlouvy se mění a nově zní takto:

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-li uzavřen příslušný dodatek k této Smlouvě, stanoví se cena vodného, 
stočného, cena vody předané a cena vody průmyslové pro následující 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. S platností pro 
kalendářní rok 2006 se Smluvní strany dohodly, že dohody bude dosaženo ke dni 
podpisu tohoto dodatku a termín 10.11. není pro Smluvní strany pro tento rok 
závazný.

Článek III.
Opravy předmětu podnájmu a odstraňováni havárií

1. Odst. 8.26. Smlouvy se mění a  nově zní takto:

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). Pro 
druhý kalendářní rok doby podnájmu dle této Smlouvy, tj. pro rok 2007, si smluvní 
strany sjednávají, že celkový limit oprav a havárií pro druhý kalendářní rok doby 
podnájmu dle této Smlouvy, je  stanoven ve výši 635.039.000,- Kč (slovy: šest set 
třicet pět milionů třicet devět tisíc korun českých).

Článek IV.
Ostatní ujednáni

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy zůstávají beze změny.
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Článek V.
Závěrečná ujednáni

1. Tento dodatek je  vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý se považuje za originál. 
Každá Smluvní strana obdrží 2 stejnopisy tohoto dodatku.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a 
účinnosti dnem 1.1.2007.

3. Obě smluvní strany tímto prohlašují a zaručují, že veškerá ustanovení, termíny 
a podmínky tohoto dodatku byly dohodnuty smluvními stranami svobodně, určitě a vážně, 
nikoliv pod nátlakem nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz Čehož připojují 
své podpisy k tomuto dodatku.

V Praze dne 20.12.2006 V Praze dne 20.122006 ,
Prciské ¥0'i«5'-cf*v a >t*

n o  oo •
Ger¡e"

Ing. Karel Rezek Ing. Petr Mrkos
člen představenstva člen představenstva



Dodatek ě. 2 ke Smlouvě o podnájmu a podmínkách provozování 
vodovodů a kanalizací ve vlastnictví hlavního města Prahy ze dne 

31.1.2006 (dále též jen jako Smlouva)

uzavřený níže uvedeného dne ve smyslu ustanovení § 269 odst 2 obchodního zákoníku 

Smluvní strany:

1. Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem:
IČ:
DIČ:
jejímž jménem jednají:

Praha 1, Malá Strana, Cihelná 4, Čp. 548
25656112
CZ25656112
Mgr. Rudolf Blažek, předseda představenstva a

zapsaná:

Mgr. Otakar Novotný, generální ředitel a místopředseda 
představenstva
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B.. vložka 5290

(dále též jen jako „Správce“) 

a

2. Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem:
IČ:
DIČ:
jejímž jménem jednají:

Praha 1, Pařížská 11
25656635
CZ25656635
Ing. Rostislav Čáp, místopředseda představenstva a
Ing. Milan Kuchař, generální ředitel a Člen 
představenstva

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B., vložka 5297

i

(dále též jen jako „Provozovatel“)

(Správce a Provozovatel jsou dále společné označováni též jen jako „Smluvní strany“ nebo 
každý jednotlivě též jen jako „Smluvní strana“ )
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Článek L
Úhrada za podnájem

Smluvní strany si ujednaly, že výše podnájemného pro rok 2008 se stanoví dohodou vc 
smyslu odst 5.3. Smlouvy formou tohoto Dodatku.

Smluvní strany se pro kalendářní rok 2008 dohodly, že:

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

a) pro třetí kalendářní rok doby podnájmu tj. pro rok 2008, Smluvní strany 
sjednávají podnájemné I. ve výši 1.307.383.000,- Kč (slovy jedna 
miliarda tři sta sedm milionů tři sta osmdesát tři tisíc korun českých), 
přičemž k této částce bude připočtena DPH v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona o dani z přidané hodnoty;

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 a února 2008, za 
které bude hrazeno v termínu dle daňových dokladů vystavených 
Správcem, přičemž si Smluvní strany sjednávají, že den splatnosti splátek 
podnájemného I. je  zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění;

c) pro období 1.2.2008 -30.11.2008 činí výše měsíční splátky částku 
108.948.583,- Kč (slovy: jedno sto osm milionů devět set čtyřicet osm 
tisíc pět set osmdesát tři korun českých), přičemž ktéto částce bude 
připočtena DPH v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o dani 
z přidané hodnoty

d) pro období 1.12.2008 -  31.12.2008 činí výše měsíční splátky Částku 
111.772.586,- Kč (slovy: jedno sto jedenáct milionů sedm set sedmdesát 
dva tisíce pět set osmdesát šest korun čes)cých), přičemž k této částce bude 
připočtena DPH v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o dani 
z přidané hodnoty

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

Článek IL
Vodné a stočné a cena vody předané a průmyslové, způsob jejich stanovení

1. Smluvní strany si dále pro rok 2008 ujednaly, že pro kalendářní rok 2008 bude dohody 
dosaženo ke dni podpisu tohoto dodatku a termín 10.11. není pro Smluvní strany pro 
tento rok závazný a dále že výše vodného, stočného a ceny vody předané se stanoví 
dohodou ve smyslu odst 6.3. Smlouvy formou tohoto Dodatku takto:
Cena vody předané se stanoví na období jednoho kalendářního roku a cena vodného a 
stočného a cena vody průmyslové se stanoví na období únor až prosinec 2008. Pro rok 
2008, je stanovena cena vodného a stočného, cena vody předané a cena vody 
průmyslové takto:
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Článek III.
Opravy předmětu podnájmu a odstraňování havárii

1. Smluvní strany sjednávají ve smyslu odst. 8.27. Smlouvy, že celkový limit oprav a 
havárií pro rok 2008, je  stanoven ve výši 652.820.000,- Kč (slovy: šest set padesát 
dva milionů osm set dvacet tisíc korun českých).

Článek IV.
Závěrečná ujednáni

1. Tento Dodatek je  vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý se považuje za originál. 
Každá Smluvní strana obdrží 2 stejnopisy tohoto dodatku.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu obéma Smluvními stranami a 
účinnosti dnem 1.2.2008.

3. Obč smluvní strany tímto prohlašují a zaručují, že veškerá ustanovení, termíny 
a podmínky tohoto dodatku byly dohodnuty smluvními stranami svobodné, určitě a vážně, 
nikoliv pod nátlakem nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují 
své podpisy k tomuto dodatku.

V Praze dne 30.1.2008
Pratskj

V Praze dne 30.1.20U8

rvodtyiospoaarská společnost a.s.
Mgr. Rudolf Blažek 

předseda představenstva

V Praze dne 30.1.2008

Pražská vodohospodářskáspolečnost a.s. 
Mgr. Otakar Novotný 

místopředseda představenstva

Pražské vodovody a kanalizace, . 
Ing. Rostislav Čáp 

místopředseda představenstva[
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Dodatek č. 3.

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

uzavřený mezi

společností
Pražská vodohospodářská společnost a.s.

a

společností
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.



Dodatek č. 3

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

Smluvní strany:

1. P ražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem:
IČ:
DIČ:
jejím ž jménem jednají:

Praha 1, Malá Strana, Cihelná 4, čp. 548
25656112
CZ25656112
Mgr. Rudolf Blažek
předseda představenstva
a
Mgr. Otakar Novotný,
generální ředitel a místopředseda představenstva 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudemzapsaná:

bank. spojem: 
číslo účtu:

(dále též jen  jako „Správce“)

a

2. Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem:
IČ:
DIČ:
jejím ž jménem jednají:

Praha 1, Pařížská 11
25656635
CZ25656635
Ing. Rostilav Čáp
místopředseda představenstva
a
Ing. Milan Kuchař,
členem představenstva a generálním ředitelem 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B., vložka 5297

zapsaná:

bank. spojení:

(dále též jen  jako „Provozovatel“)

(Správce a Provozovatel jsou dále společně označováni též jen jako „Sm luvní strany“  nebo 
každý jednotlivě též jen  jako „Smluvní strana“ .)
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Č I . I .

1) V souladu s čl. 3.8 Smlouvy o podnájmu a podmínkách provozování vodovodů a 
kanalizací ve vlastnictví hlavního města Prahy, uzavřené mezi smluvními stranami dne 
31.1.2006, se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 3 této smlouvy, kterým se:
a) v návaznosti na uzavření dodatku č. 15 Smlouvy o nájmu a  správě věcí ve vlastnictví 

hlavního města Prahy v souvislosti s poskytováním vodárenských služeb a služeb 
odvádění a čištění odpadních vod a  souvisejících služeb, uzavřené mezí smluvními 
stranami dne 5.11.1998, rozšiřuje se předmět podnájmu a  provozování o nový majetek 
ve výši 2 257 306 403,34 Kč, který přešel do vlastnictví hlavního města Prahy a 
nájmu Správce. Současně se zužuje předmět podnájmu a provozování o majetek, který 
se vyjímá z předmětu podnájmu a  provozování ve výši 107006 395,00 Kč ve 
vodohospodářsky nevyužívaných lokalitách a vyřazuje se z  předmětu podnájmu a 
provozování opotřebený a nevyužitelný majetek ve výši 76 582 979,55 Kč, který byl 
navržen k likvidaci,

b) v návaznosti na uzavření dodatku č. 17 Smlouvy o nájmu a správě věcí ve vlastnictví 
hlavního města Prahy v souvislosti s poskytováním vodárenských služeb a služeb 
odvádění a Čištění odpadních vod a  souvisejících služeb, uzavřené mezi smluvními 
stranami dne 5.11.1998, se rozšiřuje předmět podnájmu a provozování o nový majetek 
ve výši 466 741 717,96 KČ, který přešel do vlastnictví hlavního města Prahy a nájmu 
Správce a současně se zužuje předmět podnájmu a  provozování o majetek vyřazený 
z předmětu podnájmu a  provozování jako opptřebený a nevyužitelný majetek ve výši 
11 420 396,00 Kč, který byl navržen k likvidaci,

c) v  návaznosti na ukončení podnájemní smlbipy mezi Správcem a  Vodohospodářskou 
společností Benešov, s.r.o., rozšiřuje se předmět podnájmu a  provozování o majetek 
kanalizace a čistírny odpadních vod k.ú. Zbraslav a to ve výši 200 976 962,03 Kč.

Celkový rozsah majetku, o který se Dodatkem č. 3 upravuje Příloha č .l Smlouvy činí 
2 730 015 312.78 KČ.

Č l. I I .

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávaj í beze změny

či. ra.
1. Dodatek č. 3 nabývá své účinnosti dnem jeho uzavření s výjimkou ustanovení o majetku

kanalizace a čistírny odpadních vod k.ú. Zbraslav, které nabývá účinnosti dne 1.1.2008. 
Dnem uzavření Dodatku č. 3 je  den označený datem u podpisů Smluvních stran. Je-li 
takto označeno více dní, je  dnem uzavření Dodatku č. 3 den z označených dnů 
nejpozdější. ;

2. Dodatek Č. 3 je  uzavírán ve sniyslu ustanovení § 2ť>9 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve’čtyřech stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má 
platnost originálu a z nichž každá Smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

4. Nedílnou součást Dodatku č. 3 tvoří Příloha č. 1 -  Seznam vodohospodářského a 
ostatního majetku, aktualizována na základě ustanovení čl. I odst. 1. tohoto dodatku, 
která je  uložena na elektronickém nosiči dat - CD.

¿ ¿ i
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Pražská vodohospodářstv í
Mgr. Otakar Noyotný 

generální ředitel a místopředseda 
představenstva
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D od atek  č. 4 <
*

t I
'ke smlouvě o podnájmu a podmínkách provozování vodovodu 

a kanalizací ve vlastnictví hlavního města Prahy

uzavřený mezi

společností
Pražská vodohospodářská společnost a.s.

a

společností
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.



Dodatek č. 4

ke smlouvě 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

Mgr. Otakar Novotný,
generální ředitel a místopředseda představenstva 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
B., vložka 5290

(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
lng. Rošti lav Čáp
místopředseda představenstva
a
lng. Milan Kuchař,
člen představenstva a generální ředitel
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
B., vložka 5297

(dále též jen jako „Provozovatel")

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

2



Č I. I .

1. V souladu s čí. 3.8 Smlouvy o podnájmu a podmínkách provozování vodovodů a kanalizací ve 
vlastnictví hlavního města Prahy, uzavřené mezi smluvními stranami dne 31.1.2006, se smluvní 
strany dohodly na uzavření Dodatku Č. 4 této Smlouvy, kterým se, v návaznosti na uzavření dodatku 
č. 19 Smlouvy o nájmu a správě věcí ve vlastnictví hlavního města Prahy v souvislosti 
s poskytováním vodárenských služeb a služeb odvádění a čištění odpadních vod a souvisejících 
služeb, uzavřené dne 5.11.1998, rozšiřuje předmět podnájmu a provozování o nový majetek ve výši 
993 318 203,50 Kč, který přešel do vlastnictví hlavního města Prahy a nájmu Správce. Současně se 
zužuje předmět podnájmu a provozování o majetek, který se vyjímá z předmětu podnájmu a 
provozování ve výši 11329 211,00 KČ ve vodohospodářsky nevyužívaných lokalitách a vyřazuje se 
z předmětu podnájmu a provozování opotřebený a nevyužitelný majetek ve výši 9 121 656,00 Kč, 
který byl navržen k likvidaci. Celkový rozsah majetku, o který se tímto dodatkem upravuje Příloha 
č.l Smlouvy činí 972 867 336.50 Kč.

ČI. II.
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze zmčny.

či. in.
1. Dodatek nabývá své účinnosti dnem jeho uzavření. Dnem uzavřeni dodatku je den označený datem u 

podpisů Smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, je dnem uzavření tohoto dodatku den z 
označených dnů nejpozdčjši.

2. Dodatek je uzavírán ve smyslu ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost 
originálu a z nichž každá Smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

4. Nedílnou součásti dodatku je  Příloha č. 1 -  Seznam vodohospodářského a ostatního majetku, 
aktualizována na základě ustanovení čl. I. odst. 1. tohoto dodatku, která je  uložena na elektronickém 
nosiči dat - CD.

V Praze dne

0 9 - 05-  2008
Fspolečnost a.s. 

llažek
předseda představenstva

--2008Pražská vodohospodářská společnost a!s. 
Mgr. Otakar Novoti 

generální ředitel a místopředseda představenstva



Dodatek č. 5 ke Smlouvě o podnájmu a podmínkách provozování 
vodovodů a kanalizací ve vlastnictví hlavního města Prahy ze dne 

31.1.2006 (dále též jen jako Smlouva)

uzavřený níže uvedeného dne ve smyslu ustanovení § 269 odst 2 obchodního zákoníku 

Smluvní strany:

1. Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem:
IČ:
DIČ:
jej ímž jménem jednají:

zapsaná:

bank. spojení: 
číslo účtu:

Praha l, Malá Strana, Cihelná 4, Čp. 548
25656112
C225656112
JUDr. Rudolf Blažek, předseda představenstva a

Mgr. Otakar Novotný, generální ředitel a místopředseda 
představenstva

v obchodním rejstříku vedeném Méstským soudem
5290v Praze, oddíl B.. vložka

(dále též jen jako „Správce“)

a

2. Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem:
IČ:
DIČ:
jejímž jménem jednají:

1
. 1 ’
’ zapsaná:
i

bank. spojení: 
číslo účtu:

(dále též jen jako „Provozovatel“) , 7

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

t
Článek I.

Praha 1, Pařížská 11 
25656635 í
CZ25656635 ; . ;
Ing. Milan Kuchař, generální ředitel a • člen 
představenstva a
Ing. Petr MHtos, finanční a obchodní í ředitel a člen 
představenstva
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B., vložka 5297

»



Úhrada za podnájem

Tímto dodatkem se stanoví „Úhrada za podnájem“ pro kalendářní rok 2009 takto:

Provozovatel se zavazuje platit za užívání vodohospodářského majetku, který tvoří předmět 
podnájmu dle Smlouvy, v kalendářním roce 2009 podnájemné I. následovně:

a) Smluvní strany sjednávají podnájemné I. ve výši 1.300.959.000- KČ 
(slovy: jedna miliarda tři sta milionů devět set padesát devět tisíc korun 
českých), přičemž ktéto částce bude připočtena DPH v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona o dani z přidané hodnoty;

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, přičemž si Smluvní strany sjednávají, že den 
splatnosti splátek podnájemného 1. je  zároveň dnem uskutečněni 
zdanitelného plnění;

c) pro kalendářní rok 2009 doby podnájmu dle Smlouvy činí výše měsíční 
splátky Částku 108.413.250,- Kč (slovy: sto osm milionů čtyři sta třináct 
tisíc dvě stě padesát korun českých), přičemž ktéto 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. Smlouvy 
kalkulováno jako nákladová položka do ceny vodného a stočného.

Článek II.
Vodné a stočné a cena vody předané a průmyslové, způsob jejich stanovení

Tímto dodatkem se stanoví „Vodné a stočné a cena vody předané a průmyslové“ pro 
kalendářní rok 2009 takto:

Pro kalendářní rok 2009 doby podnájmu dle Smlouvy je stanovena cena vodného a stočného, 
cena vody předané a cena vody průmyslové takto:

Článek III.

2



f
W  1. Smluvní strany sjednávají ve smyslu odst. 8.27. Smlouvy, že celkový limit oprav a havárií

W  pro rok 2008, je stanoven ve výši 702334.000,- Kč (slovy: sedm set dva miliony tři sta třicet
W čtyři tisíc korun českých).

Ostatní ujednáni

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Článek IV. 
Závěrečná ujednáni

í. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý se považuje za originál. 
Každá Smluvní strana obdrží 2 stejnopisy tohoto dodatku.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a 
účinnosti dnem 1.1.2009.

3. Obě Smluvní strany tímto prohlašují a zaručují, že veškerá ustanovení, termíny 
a podmínky tohoto dodatku byly dohodnuty smluvními stranami svobodně, určitě a vážně, 
nikoliv pod nátlakem nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz Čehož připojují 
své podpisy k tomuto dodatku.

V Praze Jt-S. 2 o e ^

Pražská yodohospooářská společnost a.s. 
JUDr. Rudolf Blažek

V Praze dne 22.12.20081

Pražské vodovody a kanalizace, a.š. 
Ing. Milan Kuchař
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Dodatek č. 6

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

uzavřený mezi

společností
Pražská vodohospodářská společnost a.s.

a

společností
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

t

i



Dodatek č. 6

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

Smluvní strany:

1. P ražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem:
IČ:
DIČ:
jejím ž jménem jednají:

zapsaná:

bank. spojení: 
číslo účtu:

Praha 1, Malá Strana, Cihelná 4, čp. 548
25656112 
CZ25656112 
Mgr. Rudolf Blažek 
předseda představenstva 
a
Mgr. Otakar Novotný,
generální ředitel a místopředseda představenstva 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B., vložka 5290

(dále též jen  jako „Správce“)

a

2. P ražské vodovody a  kanalizace, a.s.

se sídlem:
IČ:
DIČ:
jejím ž jménem jednají:

zapsaná:

bank. spojení: 
číslo účtu:

Praha 1, Pařížská 11
25656635
CZ25656635
Ing. Rostislav Čáp
místopředseda představenstva
a
Ing. Milan Kuchař,
členem představenstva a  generálním ředitelem 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B., vložka 5297

(dále též jen  jako „Provozovatel“)

(Správce a Provozovatel jsou  dále společně označováni též jen jako „Smluvní s trany“ nebo 
každý jednotlivě též jen jako „Smluvní s tran a“ .)
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ČI. L

1. V souladu sčl. 3.8 Smlouvy o podnájmu a podmínkách provozování vodovodů a 
kanalizací ve vlastnictví hlavního města Prahy, uzavřené mezi smluvními stranami 
dne 31.1.2006 (dále i jen Sm louvy), se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku 
č. 6 této smlouvy, kterým se: v návaznosti na uzavření dodatku č. 20 Smlouvy o nájmu 
a správě věcí ve vlastnictví hlavního města Prahy v souvislosti s poskytováním 
vodárenských služeb a služeb odvádění a čištění odpadních vod a souvisejících služeb, 
uzavřené mezi smluvními stranami dne 5.11.1998, rozšiřuje se předmět podnájmu a  
provozování o nový majetek ve výši 311226 008,37 K í, který přešel do vlastnictví 
hlavního města Prahy a nájmu Správce. Současně se zužuje předmět podnájmu a 
provozování o majetek, který se vyjímá z předmětu podnájmu a provozování ve výši 
11562,00 Kč ve vodohospodářsky nevyužívaných lokalitách a vyřazuje se z předmětu 
podnájmu a provozování opotřebený a nevyužitelný majetek ve výši 15 035 921,60 
Kč, který byl navržen k likvidaci.
Celkový rozsah majetku, o který se tímto dodatkem upravuje Příloha č.l Smlouvy činí 
296 178 524.77 Kč.

ČI. II.

1. Smluvní strany se dohodly, že postup dle ustanovení odst. 5.2. Smlouvy se použije 
s účinností od 1.1,2009 í pro úpravu podmínek plateb podnájemného za užívání 
ostatního majetku ve vlastnictví jiných vlastníků upravených Smlouvou o podnájmu, 
nájmu a provozování movitých a nemovitých věcí na úseku vodního hospodářství II. 
uzavřené mezi Smluvními stranami dne 29. března 1999.

ČI. III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

ČI. IV.

1. Dodatek nabývá své účinnosti dnem jeho uzavření. Dnem uzavření dodatku je  den 
označený datem u podpisů Smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, je  dnem 
uzavření tohoto dodatku den z označených dnů nejpozdější.

2. Dodatek č. 6 je  uzavírán ve smyslu ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento Dodatek je  vyhotoven ve čtyřech stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý 
má platnost originálu a z nichž každá Smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

1



4. Nedílnou součást dodatku tvoří Příloha č. 1 -  Seznam vodohospodářského a ostatního 
majetku, aktualizována na základě ustanovení čl. I odst. 1. tohoto dodatku, která je  
uložena na elektronickém nosiči dat - CD.

V Praze dne V Praze dne fo. fZ,-

A



Dodatek Č. 7

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

uzavřený mezi

společností
Pražská vodohospodářská společnost a.s.

společností |
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

í

f f



Dodatek č. 7

ke smlouvě 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 1, Žatecká 2/110 
25656112 
CZ25656112 
JUDr. Rudolf Blažek 
předseda představenstva 
a
Mgr. Otakar Novotný,
generální ředitel a místopředseda představenstva 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B., vložka 5290

(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
Ing. Rostislav Čáp
místopředseda představenstva
a
Ing. Milan Kuchař,
členem představenstva a generálním ředitelem 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B., vložka 5297

(dále též jen jako „Provozovatel“)

(Správce a Provozovatel jsou dále společně označováni též jen jako „Smluvní strany“ nebo 
každý jednotlivě též jen jako „Sm luvní strana“ .)
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1.

Č I. I .

V souladu s Cl. 3.8 Smlouvy o podnájmu a podmínkách provozování vodovodů a 
kanalizací ve vlastnictví hlavního města Prahy, uzavřené mezi smluvními stranami 
dne 31.1.2006 (dále i jen Sm louvy), se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku 
Č. 7 této smlouvy, kterým se: v návaznosti na uzavření dodatku č. 22 Smlouvy o nájmu 
a správě věcí ve vlastnictví hlavního města Prahy v souvislosti s poskytováním 
vodárenských služeb a služeb odvádění a čištění odpadních vod a souvisejících služeb, 
uzavřené mezi smluvními stranami dne 5.11.1998, rozšiřuje se předmět podnájmu a 
provozování o nový majetek ve výši 1 277 918 668,15 Kč, který přešel do vlastnictví 
hlavního města Prahy a nájmu Správce. Současně se zužuje předmět podnájmu a 
provozování o majetek, který se vyjímá z předmětu podnájmu a provozování ve výši 
230 077,00 Kč ve vodohospodářsky nevyužívaných lokalitách a vyřazuje se 
z předmětu podnájmu a provozování opotřebený a nevyužitelný majetek ve výši 
6 828 847,5 Kč, který byl navržen k likvidaci.
Celkový rozsah majetku, o který se tímto dodatkem upravuje Příloha Č.l Smlouvy činí 
1 270 859 743.65 Kč.

ČI. II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

ČI. III.

1. Dodatek nabývá své účinnosti dnem jeho uzavření. Dnem uzavření dodatku je den 
označený datem u podpisů Smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, je  dnem 
uzavření tohoto dodatku den z označených dnů nejpozdější.

2. Dodatek č. 7 je  uzavírán ve smyslu ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

íí
t

3. Tento Dodatek je  vyhotoven ve čtyřech stejnopisech v českém jazyce, z  nichž každý 
má platnost originálu a z  nichž každá Smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
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4. Nedílnou součást dodatku tvoří Příloha č. 1 -  Seznam vodohospodářského a ostatního 
majetku, aktualizována na základě ustanovení čl. I odst. 1. tohoto dodatku, která je  
uložena na elektronickém nosiči dat - CD.

V Praze dne 1 (| -Ü4- 2009
V Praze dne ^

Pražská vodohospodářská společnost a. s7 
Mgr. Otakar N ow tný 

generální ředitel a místopředseda 
představenstva

genei
Ing. Milan Kuchař, 

í ředit;editel a člen představenstva 
Praíské vodovody a kanaluacc, n

\ 10 00 Praha 1, Paflžska 11 
Generální ředitel 

100

A



Dodatek č. 8 ke Smlouvě o podnájmu a podmínkách provozování 
vodovodů a kanalizací ve vlastnictví hlavního města Prahy ze dne 

31.1.2006 (dále též jen jako Smlouva)

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

Smluvní strany:

1. P ražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem:
IČ:
DIČ:
jejímž jménem jednají:

zapsaná:

bank. spojení: 
číslo účtu:

Praha 1» Žatecká 110/2 
25656112 
CZ25656112
JUDr. Rudolf Blažek, předseda představenstva a

Mgr. Otakar Novotný, generální ředitel a místopředseda 
představenstva

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B., vložka 5290

(dále též jen jako „Správce“)

a

2. Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem:
IČ:
DIČ:
jejím ž jménem jednají:

5
zapsaná:

bank. spojení: 
číslo účtu:

Praha 1, Pařížská 11
25656635
CZ25656635
Ing. Milan Kuchař, generální ředitel a člen 
představenstva a <
Ing. Rostislav Čáp, místopředseda představenstva 
v obchodním 'rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B., vložka 5297

(dále též jen  jako „Provozovatel“)

(Správce a Provozovatel jsou dále společně označováni též jen jako „Sm luvní strany“ nebo 
každý jednotlivě též jen jako „Sm luvní s tran a“ .)

Článek / .
Úhrada za podnájem

I



Tímto dodatkem se stanoví „Úhrada za podnájem“ pro kalendářní rok 2010 takto:

Provozovatel se zavazuje platit za užívání vodohospodářského majetku, který tvoří předmět 
podnájmu dle Smlouvy, v kalendářním roce 2010 podnájemné I. následovně:

a) Smluvní strany sjednávají podnájemné I. ve výši 1.321.774.000-Kě 
(slovy: jedna miliarda tři sta dvacet jedna milionů sedm set sedmdesát 
čtyři tisíc korun českých), přičemž k této částce bude připočtena DPH 
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o dani z přidané hodnoty;

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, přičemž si Smluvní strany sjednávají, že den 
splatnosti splátek podnájemného I. je  zároveň dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění;

c) pro kalendářní rok 2010 doby podnájmu dle Smlouvy Činí výše měsíční 
splátky částku 110.147.833,- Kč (slovy: sto deset milionů sto čtyřicet 
sedm tisíc osm set třicet tři 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. Smlouvy 
kalkulováno jako nákladová položka do ceny vodného a stočného.

Článek II.
Vodné a stočné a cena vody předané a průmyslové, způsob jejich stanoveni

Tímto dodatkem se stanoví „Vodné a stočné a cena vody předané a  průmyslové“ pro 
kalendářní rok 2010 takto:

Pro kalendářní rok 2010 doby podnájmu dle Smlouvy je  stanovena cena vodného a stočného, 
cena vody předané a cena vody průmyslové takto:

Článek III.
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W  1. Smluvní sírany sjednávají ve smyslu odst. 8.27. Smlouvy, že celkový limit oprav a havárií
f pro rok 2010, je  stanoven ve výši 713.571.000,- Kč (slovy: sedm set třináct milionů pět set

sedmdesát jeden tisíc korun českých).

Ostatní ujednáni

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Článek IV. 
Závěrečná ujednáni

1. Tento dodatek je  vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý se považuje za originál. 
Každá Smluvní strana obdrží 2 stejnopisy tohoto dodatku.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a  
účinnosti dnem 1.1.2010.

3. Obě Smluvní strany tímto prohlašují a zaručují, že veškerá ustanovení, termíny 
a podmínky tohoto dodatku byly dohodnuty smluvními stranami svobodně, určitě a vážně, 
nikoliv pod nátlakem nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují 
své podpisy k tomuto dodatku.
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Dodatek Č. 9

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

uzavřený mezi

společností
Pražská vodohospodářská společnost a.s.

t

t
i

společností
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

i



Dodatek £. 9

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

Smluvní strany:

1. P ražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem:
IČ:
DIČ:
jejím ž jm énem  jednají:

zapsaná:

bank. spojení: 
číslo účtu:

Praha 1, Žatecká 110/2 
25656112 
CZ25656112 
JUDr. Rudolf Blažek 
předseda představenstva 
a
Mgr. Otakar Novotný,
generální ředitel a místopředseda představenstva 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B., vložka 5290

(dále též jen  jako „Správce“ )

a

2. Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem:
IČ:
DIČ:
jejím ž jm énem  jednají:

zapsaná:

bank. spojeni: 
číslo účtu:

Praha 1, Pařížská 11
25656635
CZ25656635
Ing. Rostislav Čáp
místopředseda představenstva
a
Ing. Milan Kuchař,
členem představenstva a generálním ředitelem 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B., vložka 5297

(dále též jen  jako „Provozovatel“ )
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(Správce a Provozovatel jsou dále společné označováni též jen jako „Smluvní strany“ nebo 
každý jednotlivě též jen jako „Sm luvní strana“ .)

Č I. I .

1. V souladu sč l. 3.8 Smlouvy o podnájmu a podmínkách provozování vodovodů a 
kanalizací ve vlastnictví hlavního města Prahy, uzavřené mezi smluvními stranami 
dne 31.1.2006 (dále i jen Smlouvy) , se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku 
č. 9 této smlouvy, kterým se: v návaznosti na uzavření dodatku č. 23 Smlouvy o nájmu 
a správě věcí ve vlastnictví hlavního města Prahy v souvislosti s poskytováním 
vodárenských služeb a služeb odvádění a čištění odpadních vod a souvisejících služeb, 
uzavřené mezi smluvními stranami dne 5.11.1998, rozšiřuje se předmět podnájmu a 
provozování o nový majetek ve výši 1 452 388 724,78 Kč, který přešel do vlastnictví 
hlavního města Prahy a nájmu Správce. Současně se zužuje předmět podnájmu a 
provozování o majetek, který se vyjímá z předmětu podnájmu a provozování ve výši 
2 145 943,00 Kč ve vodohospodářsky nevyužívaných lokalitách a vyřazuje se 
z  předmětu podnájmu a provozování opotřebený a nevyužitelný majetek ve výši 
10 424 645,59 Kč, který byl navržen k likvidaci.
Celkový rozsah majetku, o který se tímto dodatkem upravuje Příloha č.l Smlouvy činí 
1439 818 136.19 Kč.

ČI. II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

ČI. III.

1. Dodatek nabývá své účinnosti dnem jeho uzavření. Dnem uzavření dodatku je  den 
označený datem u podpisů Smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, je  dnem 
uzavření tohoto dodatku den z  označených dnů nejpozdější.

2. Dodatek č. 9 je  uzavírán ve smyslu ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

/
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý 

má platnost originálu a z nichž každá Smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
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4. Nedílnou součást dodatku tvoří Příloha Č. 1 -  Seznam vodohospodářského a ostatního 
majetku, aktualizována na základě ustanovení čl. 1 odst. 1. tohoto dodatku, která je  
uložena na elektronickém nosiči dat - CD.

V Praze dne 1 g 2fl1n V Praze dne \  fi .pg. Zfl1p

Pražská vodohospodářská Společnost a.s. 
Mgr. Otakar Novotný 

generální ředitel a místopředseda 
představenstva

Ing. Milan Kuchař,
generální ředitel a člen představenstva
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Dodatek č. 10 ke Smlouvě o podnájmu a podmínkách provozování 
vodovodů a kanalizací ve vlastnictví hlavního města Prahy ze dne 

31.1.2006 (dále též jen jako Smlouva)

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

Smluvní strany:

1. P ražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem:
IČ:
DIČ:
j ej ímž jménem jednají:

zapsaná:

bank. spojení: 
číslo účtu:

(dále též jen  jako „Správce“) 

a

Praha 1, Žatecká 110/2
25656112
CZ25656112
Martin Vlasta, předseda představenstva a

Štěpán Šlosár, místopředseda představenstva

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B., vložka 5290

2. P ražské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem:
IČ:
DIČ:
jejím ž jménem jednají:

zapsaná:

bank. spojení: 
číslo účtu:

Praha 1, Pařížská 11 
25656635 
CZ25656635
Ing. Milan Kuchař, generální ředitel a  člen představenstva a

Ing. Rostislav Čáp, místopředseda představenstva

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v  Praze, oddíl B., vložka 5297

(dále též jen  jako „Provozovatel“)

(Správce a Provozovatel jsou dále společně označováni též jen jako „Sm luvní s tran y “ nebo 
každý jednotlivě též jen jako „Sm luvní s tran a“ .)

Smluvní strany níže uvedeného dne uzavírají tento dodatek č. 10 ke Smlouvě, kterých 
potvrzují výši úhrady za podnájem a výši vodného a stočného a  ceny vody předané a 
průmyslové a celkový limit oprav a havárií pro rok 2011 takto:

i
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Článek L
Úhrada za podnájem

Smluvní strany se dohodly na tom, že tímto dodatkem potvrdí výši „Úhrady za podnájem** pro 
kalendářní rok 2011 stanovenou Správcem v souladu sust. článku 5. odst. 5.7. Smlouvy 
takto:

Provozovatel se zavazuje platit za užívání vodohospodářského majetku, který tvoří předmět 
podnájmu dle Smlouvy, v kalendářním roce 2011 podnájemné I. následovně:

a) Smluvní strany sjednávají podnájemné I. ve výši 1.337.636.000,-KČ 
(slovy: jedna miliarda tři sta třicet sedm milionů šest set třicet šest tisíc 
korun českých), přičemž k této částce bude připočtena DPH v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona o dani z přidané hodnoty;

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, přičemž si Smluvní strany sjednávají, že den 
splatnosti splátek podnájemného I. je  zároveň dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění;

c) pro kalendářní rok 2011 doby podnájmu dle Smlouvy činí výše měsíční 
splátky částku 111.469.667,- Kč (slovy: jedno sto jedenáct milionů čtyři 
sta Šedesát devět tisíc šest set Šedesát sedm 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. Smlouvy 
kalkulováno jako nákladová položka do ceny vodného a stočného.

Článek IL
Vodné a stočné a cena vody předané a průmyslové

Tímto dodatkem se stanoví „ Vodné a stočné a cena vody předané a průmyslové“ pro  
kalendářní rok 2011 talcto:

Pro kalendářní rok 2011 doby podnájmu dle Smlouvy je  stanovena cena vodného a stočného, 
cena vody předané a cena vody průmyslové takto:

^P redáná^^áS Ipá^n^

wmmm,
ilPřumýslovávod^j $T0p
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Článek III.
Smluvní strany sjednávají ve smyslu odst. 8.27. Smlouvy, že celkový limit oprav a havárií 
pro kalendářní rok 2011, je  stanoven ve výši 722.134.000,- K č (slovy: sedm set dvacet dva 
milionů sto třicet čtyři tisíc konin českých).

Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Článek IV. 
Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je  vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý se považuje za originál. 
Každá Smluvní strana obdrží 2 stejnopisy tohoto dodatku.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami s tím, že 
smluvním stranám vznikají práva a povinnosti plynoucí z  tohoto dodatku ke dni 1.1.2011, 
což obě smluvní strany berou na  vědomí a souhlasí s tím.

3. Obě Smluvní strany tímto prohlašují a zaručují, že veškerá ustanovení, termíny 
a podmínky tohoto dodatku byly dohodnuty smluvními stranami svobodně, určitě a  vážně, 
nikoliv pod nátlakem nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují 
své podpisy k tomuto dodatku.

V Praze dne

Pražská vodohospodářská společnost a.s. 
Martin Vlasta 
předseda představenstva

V Praze dne

Pražská vodohospodářská společnost a.s. 
Štěpán Šlosár
místopředseda představenstva

Ing. Milan Kiíchař
generální ředitel a  člen představenstva
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