
o správě mapových podkladů veřejného osvětlení ve vlastnictví hlavního města Prahy

Interní číslo smlouvy Objednatele: 

Interní číslo smlouvy Poskytovatele:

Smluvní strany:

1. Technologie Hlavního města Prahy, a.s.
se sídlem : Blanická 1008/28, 120 00, Praha 2 
IČO: 25672541, DIČ: CZ25672541
zastoupená: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva, a Tomášem Novotným, 
místopředsedou představenstva 
(dále jen „Objednatel")

2. PREdistribuce, a.s.
se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00, Praha 5 
IČO: 27376516, DIČ: CZ27376516
Zastoupená: Ing. Milanem Hamplem, předsedou představenstva a Mgr. Petrem Dražilem, 
místopředsedou představenstva

(dále jen „Poskytovatel")

Uzavírají tuto smlouvu o poskytování služeb k zajištění fungování veřejného osvětlení ve vlastnictví 
hlavního města Prahy (dále jen „smlouva").

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu jakožto smlouvu na plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZVZ").

2. Cílem a účelem této smlouvy je zajištění správy mapových podkladů veřejného osvětlení ve 
vlastnictví hlavního města Prahy (dále jen „HMP").

3. Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení Rady HMP č. 2152 ze dne 31.8.2017 a 
Rámcové smlouvě o správě, provozu a údržbě veřejného osvětlení a dalších souvisejících 
zařízení hl. m. Prahy č. INO/35/04/001928/2017 ze dne 31.8.2017, jejímž základním účelem 
je zajištění Řádného fungování předmětných zařízení (dále jen „Rámcová smlouva").



Článek II.

Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je poskytování služeb Objednateli za účelem správy mapových 
podkladů veřejného osvětlení ve vlastnictví HMP (dále jen „Služby"). Služby, jejich rozsah a 
bližší podmínky jejich poskytování jsou specifikovány v příloze č. 1 této Smlouvy.

2. Za provedené Služby se Objednatel zavazuje hradit Poskytovateli cenu, jejíž výše a podmínky 
úhrady jsou specifikovány v článku IV. této smlouvy.

3. Soupis prvků veřejného osvětlení a souvisejících prvků (např. věžních hodin) veřejného 
osvětlení, ve vztahu k nimž bude Poskytovatel poskytovat Služby je uveden v příloze č. 2. 
Vlastníkem uvedených prvků veřejného osvětlení a mapových podkladů je hlavní město 
Praha (dále jen „HMP"). V případě, že bude rozšířen rozsah veřejného osvětlení, ve vztahu 
k němuž bude Objednatel zajišťovat vybrané činnosti a Poskytovateli bude předána 
kompletní dokumentace k těmto novým prvkům veřejného osvětlení, budou Služby 
poskytovány i ve vztahu k těmto novým prvkům veřejného osvětlení.

4. Poskytovateli budou řádně protokolárně předána ke dni zahájení poskytování Služeb od 
Objednatele též data a podklady aktualizovaná ke dni 28.2.2018.

Článek III.

Doba trvání smlouvy a místo plnění

Smluvní strany uzavírají smlouvu na dobu jednoho roku s výpovědní dobou sjednanou v článku IX. 
této smlouvy.

Článek IV.

Platby a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje hradit za Služby paušální měsíční cenu^^^^^^^^^^l Není-li 

v této smlouvě výslovně stanoveno jinak, jsou v této paušální ceně obsaženy veškeré náklady 
spojené s poskytováním Služeb.

2. Do sedmého dne následujícího kalendářního měsíce (resp. k bezprostředně následujícímu 
pracovnímu dni, pokud některý z výše uvedených dnů v měsíci připadne na den pracovního 
klidu nebo státního svátku) zašle Poskytovatel Objednateli aktualizovaný soupis prvků 
veřejného osvětlení a souvisejících prvků veřejného osvětlení, ve vztahu k nimž byla 
Objednatelem předána dokumentace a ve vztahu k nimž Poskytovatel poskytuje Objednateli 
Služby. Nevyjádří-li se Objednatel k předloženému soupisu do pěti pracovních dnů od jeho 
předložení, platí, že jej schválil.
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3. Poskytovatel bude oprávněn cenu vyúčtovat měsíčně.

4. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti v souladu s platnými právními předpisy 
(např. náležitosti daňového dokladu podle zákona. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů). Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den 
měsíce, za nějž je faktura vystavována. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající 
náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět Poskytovateli k doplnění, 
aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

5. Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli.

6. V případě prodlení s úhradou ceny delším než 30 dnů je Objednatel povinen zaplatit 
Poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z dlužné částky.

7. V případě, kdy během poskytování Služeb dojde ke změně výše sazby DPH, která se uplatňuje 
na Služby či jejich část ke dni vzniku zdanitelného plnění, je Poskytovatel oprávněn účtovat 
sazbu DPH ve výši podle právních předpisů účinných v době vzniku zdanitelného plnění. Jiná 
změna ceny není přípustná.

Článek V.

Součinnost Objednatele

1. Objednatel pro spolupráci s Poskytovatelem v rámci poskytování Služeb podle této
smlouvy určí své pracovníky zmocněné ktomu, aby poskytovali Poskytovateli na jeho 
písemné dožádání potřebné informace, reagovali na jeho podněty, návrhy a upozornění a 
informovali Poskytovatele o skutečnostech významných pro poskytování Služeb, včetně 
chystaných změn rozsahu veřejného osvětlení, ve vztahu k němuž mají být poskytovány 
Služby (dále jen „Pověřené osoby").

2. Objednatel na základě žádosti Poskytovatele umožní či zajistí zaměstnancům 
Poskytovatele plnícím úkoly vyplývající z této smlouvy vstup do objektů, prostor a 
zařízení HMP nebo jiných subjektů, které souvisejí s plněním předmětu této smlouvy.

3. Objednatel v odůvodněných případech vystaví Poskytovateli plnou moc, bude-li to třeba 
k právnímu jednání v souvislosti s poskytováním Služeb. Požádá-li o to Poskytovatel, bude 
plná moc umožňovat udělení dalšího zmocnění (substituční plné moci) další osobě (avšak 
s tím, že za jednání této osoby nese odpovědnost Poskytovatel).
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Článek VI.

Kontrola činnosti Poskytovatele

1. Pověřené osoby na straně Objednatele ve smyslu článku V. odst. 1 mají právo požadovat 
od Poskytovatele i jakékoli podklady a vysvětlení týkající se poskytování Služeb.

2. Na vyžádání Objednatele, nejvýše však jednou měsíčně, provedou Objednatel a 
Poskytovatel společně kontrolu stavu plnění této smlouvy. O provedených kontrolách 
budou sepsány protokoly podepsané oběma smluvními stranami.

Článek VII.

Odpovědnost a záruky

Poskytovatel odpovídá za řádné, odborné, včasné a kvalitní plnění Služeb v souladu se 
smlouvou a obecně závaznými předpisy a technickými normami.

Poskytovatel je povinen k plnění smlouvy využívat pouze odborně a zdravotně způsobilé 
pracovníky. Za odbornou a zdravotní způsobilost pracovníků ručí výhradně Poskytovatel.

Poskytovatel je povinen k plnění smlouvy disponovat odpovídajícím technickým 
vybavením. Za kvalitu a dostatečnost technického vybavení odpovídá výhradně 
Poskytovatel.

Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku zásahu vyšší moci nebo události, 
kterou nezpůsobil a kterou nebylo možno předvídat, nebo jí zabránit či předejít 
s použitím dostupné technologie. Takovými zásahy vyšší moci nebo uvedenými událostmi 
jsou živelné pohromy jako záplavy, požáry, přírodní katastrofy dále rozsáhlé výpadky 
rozvodové sítě, stávky, nepokoje, vojenské události, pád letadla atd.

Ve výše uvedených případech budou smluvní strany řešit společně dopad těchto událostí 
do smluvních podmínek, přičemž uplatnění smluvních sankcí je vyloučeno.

Poskytovatel neodpovídá za porušení smlouvy vzniklá výhradně v důsledku nesprávných 
údajů, informací či podkladů předaných Objednatelem.

Poskytovatel je povinen po celou dobu plnění disponovat pojištěním odpovědnosti za 
škody způsobené třetím osobám, a to v souvislosti s činnostmi, které jsou předmětem 
této smlouvy. Pojistná částka musí činit alespoňl

Článek Vlil.

Trvání a zánik smlouvy

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 1.3.2018 a sjednává se na dobu do 28.2.2019.



2. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo výpovědí s výpovědní 
dobou v délce dvou měsíců, která začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po 
doručení výpovědi druhé smluvní straně a skončí posledním dnem tohoto měsíce.

3. Při ukončení smluvního vztahu vypořádají smluvní strany vzájemné finanční nároky 
vyplývající z plnění této smlouvy podle stavu ke dni ukončení smlouvy.

Článek IX.

Doručování písemností

1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, veškeré písemnosti, doručované podle této
smlouvy nebo v souvislosti s ní jedné ze stran druhé straně, budou doručovány některým 
z následujících způsobů:

a) osobním předáním písemnosti;
b) e-mailem; nebo
c) doručením prostřednictvím pošty či kurýra.

2. Písemnosti budou stranám doručovány na následující adresy:

Pokud se doručuje Objednateli:

Technologie Hlavního města Prahy, a.s.

Adresa: dle záhlaví této smlouvy 

Email: info@thmp.cz 

K rukám: Ing. Tomáše Novotného 

Pokud se doručuje Poskytovateli:

PREdistribuce, a.s.

Adresa: dle záhlaví této smlouvy 

Email:
K rukám:!

3. Jakákoliv písemnost se bude považována za doručenou:
a) je-li doručováno osobním předáním písemnosti, v okamžiku, kdy zástupce adresáta 

(druhé strany) potvrdí převzetí písemnosti, popřípadě v okamžiku, kdy zástupce 
adresáta odmítl zásilku převzít;

b) je-li doručováno e-mailem, v okamžiku, kdy byl e-mail odeslán na e-mailovou adresu 
druhé strany, přičemž pokud byl e-mail odeslán mimo pracovní den anebo po 16.00 hod. 
pracovního dne, bude se za okamžik doručení e-mailu považovat 10.00 hod. 
následujícího pracovního dne; nebo

c) je-li doručováno prostřednictvím pošty či kurýrní služby, v okamžiku, kdy zástupce druhé 
strany převzal zásilku, popřípadě v okamžiku, kdy zástupce adresáta odmítl zásilku 
převzít.
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Obě strany jsou oprávněny měnit své adresy (jakož i e-mail) pro doručování; v takovém 
případě je druhá strana povinna doručovat na nově uvedenou adresu (e-mail), a to od 
prvního následujícího pracovního dne po dni, kdy této straně byla změna oznámena. Pro 
takové změny nemusí být uzavírán dodatek k této smlouvě, příslušná strana je však 
povinna druhé straně oznámit změnu písemně.

Obě strany souhlasí s tím, že tam, kde je pro určité jednání, úkon či sdělení vyžadována 
písemná forma, bude možné toto jednání, úkon či sdělení provést formou e-mailové 
zprávy, a to i bez zaručeného elektronického podpisu.

Článek X.

Závěrečná ujednání

Smluvní strany vysloveně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené HMP, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o 
smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího 
podpisu a text této smlouvy.

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

Tato smlouva bude uveřejněna společností Technologie Hlavního města Prahy, a.s. v 
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným či nevykonatelným, 
nedotkne se tato neplatnost či nevykonatelnost jiných ustanovení této smlouvy. Strany 
se zavazují, v co nejkratší lhůtě nahradit neplatné či nevykonatelné ustanovení jiným 
ustanovením, které bude platné a vykonatelné a které bude svým obsahem obdobné 
nahrazovanému neplatnému či nevykonatelnému ustanovení.

Jakékoliv změny či doplnění smlouvy je možné činit výhradně formou písemných dodatků 
schválených oběma smluvními stranami.

Veškeré případné spory z této smlouvy budou řešeny věcně a místně příslušným soudem 
v České republice.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že byla uzavřena po vzájemném 
projednání. Autentičnost této dohody potvrzují svým podpisem.

Tato smlouva je uzavřena ve čtyřech originálních vyhotoveních, z nichž tři připadnou 
Objednateli.



V Praze dne 28.2.2018

Objednatel Poskytovatel

Místopředseda představenstva
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