.blektory Praha, a.s.

Evidenc'm’ éislo smlouvy sprdvce:
Evideném' éz'slo uiivatele:

SMLOUVA
o vyuiiti prostoru kolektoru a zajiéténi odbéru elektrické energie
v souladu s ustanovenimi §1746 zékona 6:. 89/2012 8b., obéansky zékonik

Smluvni strany
Spra’vce:

Kolektory Praha, a.s.

se sidlem Praha 9, Peélova 3/341, PSC 190 00
zastoupené
Ing. Petrem Svecem, pfedsedou predstavenstva, a
Mgr. Bc. Michalem Coupkem, MBA, MPA, mistopi‘edsedou pi‘edstavenstva
1C0: 26714124

010: CZ 26714124
spisové znaoka B 7813 obchodniho rejstfiku Méstského soudu v Praze
(déle jen ,,sprévce“)
a

Uiivatelz

Hlavni mésto Praha,
se sidlem Mariénské némésti 2, 110 00 Praha 1,
ICO: 00064581, DIC: CZ00064581
zastoupené spoleénosti
Technologie Hlavniho mésta Prahy, a.s.
se sidlem: Délnické 213/12, Holeéovice, 170 00 Praha 7
zastoupené
Tomééem Jilkem, pfedsedou pi‘edstavenstva, a
Ing. Tomééem Novotnym, mistopi‘edsedou pi‘edstavenstva
ICO: 25672541

010: 0225672541
Spisové znaéka B 5402 obchodniho rejstl‘iku Méstského soudu v Praze
(déle jen ,,u2ivatel“)
(spoleéné dale jen jako ,,Smluvni strany'?

Preambule
Tato Smlouva je uzaviréna na zékladé usneseni Rady hl. m. Prahy o. 2152 ze dne
31. 8. 2017 a Rémcové smlouvy o sprévé, provozu a aebé vefejného osvétlenl' a daléich
souvisejicich zai‘izeni hl. m. Prahy, é. |NO/35/04/001928/2017, uzavf‘ené dne 31. 8. 2017
mezi hlavnim méstem Prahou (dale ijen ,,HMP“) a spoleénosti Technologie Hlavm'ho mésta
Prahy, a.s., na jejimi zékladé se spoleénost Technologie Hlavniho mésta Prahy, a.s.,
zavézala rédné a sodbornou pééi provédét sprévu, provoz a adrzbu a daléi oinnosti

souvisejici se sprévou a provozem vefejného osvétlenl' na t’Jzemi hlavnl'ho mésta Prahy (dale
jen ,,Rémcové smlouva“)

I. Predmét smlouvy
1. Sprévce za sjednanou Uplatu umoinl’ uiivateli vyuil't prostor kolektorﬁ k uloiem’ napéjecich
kabeltl vei‘ejného osvétleni, a to:
a) o délce 85 bm v kolektorovém podchodu

b) o délce 40 bm v kolektoru

c) o délce 20 bm v kolektoru
d) o délce 45 bm v kolektorovém podchodu

(kabel pro rozvadéé verejného osvétlem’),
(déle také ,,inienyrské sit“).

Evidenc’m’ éz'slo smlouvy sprdvce:

Kolektory Praha, a.s.

Evidenéni éz’slo uiivatele:

. U2ivate| je dle této smlouvy oprévnén uloiit do kolektoru daléi inienyrskou sit’ za splnéni
podminek sjednanYch touto sm|ouvou, viz zejména 6|. IN. a 6|. IV. této smlouvy.

. Uiivatel se zavazuje uhradit za uiivéni kolektoru (umisténi inienyrské sité) sprévci Up|atu ve
formé pi‘ispévku na provoz kolektorl": a sluiby sprévcem poskytované v souvislosti
s uzivénim kolektorﬂ, bliie definované v 6|. ||| niie.

. Po dobu vyuiivéni kolektoru uiivatelem bude sprévce uiivateli poskytovat té2 sluiby spojené
s u|oZenim inienyrské sité v kolektoru uvedené v 6|. 3 pi‘ilohy 6. 1 této smlouvy. Na zékladé
Zédosti uZivatele bude sprévce po dobu trvénl' této smlouvy poskytovat uiivateli i daléi sluiby
za odménu ur6enou dle Sazebniku specifikovaného v 6|. III, odst. 5 niie (dale jen ,,S|u2by“).

. Sprévce za sjednanou Uplatu umozni uiivateli odbé‘r elektrické energie ze zdrojﬂ sprévce
) pro prisviceni pfechodu pro chodce v u|ici Sustova
(odbérné misto:
v Praze 4.

. Uiivatel se zavazuje uhradit sprévci uplatu za odbér elektrické energie ve vysi a za podmfnek
specifikovanych v této Smlouvé v 6|. II a 6|. ||| niZe.

ll. Vyhodnoceni spotfeby a cena elektfiny
. Hodnota hlavniho jisti6e pf‘ed elektromérem: 3 x 50 A
. Spotr‘eba elektrické energie bude zjiét'ovéna mési6né ode6iténim stavu podruiného
osazeného v samostatném rozvadééi sprévce.
elektroméru

. Pi‘i vyhlééeni stavu nouze lze odbér na nezbytné nutnou dobu pi‘eruéit, v krajnim pi‘ipadé na
celou dobu trvéni nbuze. Stejné tak lze odbér pi‘eruéit pi‘i opravéch, poruchéch, revizich
a zkouékéch na zai‘izeni sprévce, pfi6em2 plénované pi‘eruéeni dodévky elektrické energie

budou v pi‘edstihu minimélné 5 dnﬂ oznémena uiivateli. V pfipadé poruchy bude uZivatel
informovén o tomto pi‘eruéeni dodévky elektrické energie neprodlené po jejim zjiéténi v6etné
pfedpoklédané doby opravy této poruchy.

. Uiivatel uhradi néklady na odbér elektrické energie ze zdrojﬂ sprévce dle ode6tu podruiného
eiektroméru v cenéch sprévcova dodavatele, v6. pomérné éésti (dle odbéru) fixnich nékladﬂ
spojenych s odbérnYm mistem. K cené se pripo6itévé DPH dle platnych pfedpisﬂ.

. Uiivatel je povinen udriovat své odbérné zafizeni ve stavu, ktery odpovidé pravnim
pi‘edpisﬁm a technickym normém.

. Jak sprévci, tak uiivateli bude umoinén pi‘istup pro provédéni kontrol a ode6tﬂ méf‘iciho
zai‘izeni.

Ill. Platebni podminky
_ Uplata 2a uiivénl’ kolektoru (6|. I, odst. 3) ve formé pi‘ispévku na provoz kolektorﬁ je dohodou
stran stanovena takto:
Skute_6né délka uloieného ka_be|u

z_toho pfispévek za_ _ _

Uhrada za 1 bm / mésic
Uhrada celkem za mésic
Uhrada za rok celkem

. 190 bm

. 150 bm

17.820,00 K6 + DPH

. UZivatel se zavazuje hradit pﬁspévek na provoz kolektorﬁ roéné na zékladé faktur
vystaveny'Ich sprévcem v prﬁbéhu kaidého 6. mésice béiného kalendéi‘niho roku ve v9§i
17.820.00 K6 + DPH dle platnych predpisﬁ se splatnosti faktury 14 dnﬁ od doru6eni uzivateli.
DUZP bude datum vystaveni faktury.

. V roce 2018 bude placen prispévek na provoz kolektorﬂ v pomérné vyéi (za 6 mésicﬂ), a to
na zékladé faktury vystavené sprévcem v prﬂbéhu mésice 6ervence 2018 v 6éstce
8.910.00 K6 + DPH dle platnych predpisﬂ se splatnosti 14 dnﬂ od doru6eni uiivateli. DUZP
faktury bude datum vystaveni faktury.

Kolektory Praha, a.s.

Evideném’ ét'slo smlouvy sprdvce:
Evidenc'm’ éislo uiivatele:

. Smluvni strany se dohodly, 2e sjednany pfispévek dle odst.1 tohoto Clénku maze byt
sprévcem upraven s ohledem na rﬂst cen a nékladﬁ na Udribu, provoz a opravy kolektort‘]
a jejich pi‘isluéenstvi. Sprévce pi‘edloii uZivateli apravu vyée pﬁspévku v podobé pisemného
dodatku, uiivatel se zavazuje rédné a véas na tuto upravu pi‘istoupit.

Uhrada za sluiby sprévcem poskytované v souvislosti s q’vénI'm kolektoru je
,,Sazebnikem poskytovanych sluieb“ (déle jen sazebnl’k) vydanym pro pfislu§ny
rok sprévcem adostupnym na jeho webovych strénkéch (www.ko|ektory.cz).
splatné na zékladé fakturace sprévce po provedeni sluieb, se splatnosti faktury
doruéeni uiivateli.

stanovena
kalendérni
Céstka je
14 dnﬂ od

. Fakturace spotf‘ebované elektriny bude provédéna spoleénosti sprévce pravidelné étvrtletné
k poslednr’mu dni kaZdého kalendéi‘m’ho étvrtletl' prisluéného kalendérniho roku (tj. do 15. dne
mésice nésledujiciho po kalendéfnim étvrtleti) se splatnosti 14 dnﬂ od doruéeni faktury
uiivateli.

Spoti‘ebované elektrické energie bude poprvé fakturovéna vmésici rijnu 2018, a to za
III. étvrtleti roku 2018.
. Vzhledem k tomu, 2e tuto Smlouvu uzaviré spoleénost Technologie Hlavniho mésta

Prahy, as. v souladu s Ra’mcovou smlouvou jménem a na Uéet HMP, bude na fakturach —
daﬁovych dokladech sprévce zohlednéna tato skuteénost v udaji ,,odbératel“ takto:
Hlavni mésto Praha,
Mariénské némésti 2, 110 00 Praha 1, ICO: 00064581, DIC: C200064581
zastoupené spoleénosti
Technologie Hlavniho mésta Prahy, a.s.
se sidlem Praha 7, Hole§ovice, Délnické 213/12, PSC 170 00, ICO: 25672541

. Faktura, kterou vystavi sprévce, bude mI't néleiitosti noetniho a daﬁového dokladu die
platnych pi‘edpisﬁ. V pﬁpadé, 2e faktura nebude obsahovat potfebné néleiitosti nebo
nespra’vné cenové Odaje, je uzivatel oprévnén vrétit ji do data splatnosti sprévci k doplném’.
V takovém pﬁpadé se ruéi lhﬂta splatnosti a nové lhﬂta splatnosti zaéne plynout doruéenim
opravené faktury zpét uZivateli.
. Sprévce je povinen informovat uzivatele, bez zbyteéného odkladu, o detailech svého

bankovm’ho spojeni nebo o jakékoliv zméné tykajl’ci se detailﬁ bankovniho spojenl'. Jakékoliv
zména podrobnosti bankovniho spojeni bude oznamena doporuéenym dopisem podepsanym
osobou nebo osobami oprévnénymi jednat jménem spoleénosti sprévce adresovanym do
sidla uzivatele.

IV. Provozné-technické podminky
K predém'
podpisem
stranami.
podminek

uloienych inienyrskymh siti uiivatelem a k jejich prevzeti sprévcem dochézi
Zépisu pf‘ejimky o uloieni inienyrskych siti (déle jen zépis) obéma smluvnimi
Pfed pfedém’m uZivatel vidy doloil’ sprévci splnéni provozné technickych
tak, jak mu byly uloieny sprévcem viadosti o ulozeni vedeni technického

vybaveni a o vstup pro pra’ci v kolektoru (dale jen Zédost).

. Sprévce je oprévnén Uétovat uzivateli za dohled, odbornou konzultaci a asistenci pfi
odstrahovéni vad a nedodélkﬂ pi‘i uklédéni inienyrskych siti v kolektoru odménu uréenou
sazebnikem, dle odst. 5, él. III. této smlouvy.

. Pravidla zde sjednané plati shodné pro véechna uloieni inienyrskych siti, k nimz dojde
v rémci tohoto smluvniho vztahu.
. Sprévce se touto smlouvou zavazuje poskytnout potf‘ebnou souéinnost pri zajiéténi provozu
inienyrské sité, a to v podobé zajiétém’ pﬁstupu uzivateli do kolektoru véetné doprovodu
povérené osoby sprévce a poskytnuti informaci potfebnych pro umisténi inienyrské sité

uiivatelem. Pﬁstup uZivateIe do prostoru kolektoru je moiny jen po predchozi dohodé
s odpovédnym pracovnikem sprévce pro prisluénou oblast. Souéinnost a souvisejl’ci 0kony
Sprévce budou uiivateli poskytovény na Zédost a za odménu uréenou dle Sazebniku.
. Uiivatel odpovidé za provédéni praci v kolektoru, zejména za to, 2e budou provédény
v souladu s platnymi predpisy pro provoz kolektorﬂ a v souladu s prévnimi predpisy. Dalél’

podminky zévazné pro uiivatele pro vstup do kolektoru a pro uiivéni uloZenych
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Evideném’ éislo smlouvy sprdvce:
Evidenéni éislo uiivatele:

Kolektory Praha, a.s.

inzenyrskych siti jsou vymezeny ve vyﬁatku z Provozniho i‘édu pro sprévu, provozovéni
a Uebu kolektorﬂ na uzemi hlavniho mésta Prahy, ktery je pfi’lohou C. 1 této smlouvy.
Sprévce je v pi‘iloze c. 1 oznaéen jako Sprévce kolektorﬂ a uzivatel je v pfiloze o. 1 oznaéen
jako Sprévce siti.

6. uzivatei se zavazuje, 2e bude pi‘i provozovéni vedeni technicch vybaveni v kolektoru
a technickych chodbéch postupovat v souladu s podminkami stanoveny’Imi ustanovenimi této
smlouvy a déie s podminkami stanovenymi v pi‘iloze o. 1.

7. Uiivatel kdykoiiv v dobé trvéni této Smlouvy prokéze sprévci na zakladé jeho zédosti plnéni
podminek prévnich predpisi] a zejména podminek uréenych v priioze o. 1, dale prokéze
sprévci provédéni pravidelnych sprévcem pi‘edepsanych kontrol inZenyrskych siti
v kalendéi‘nim roce, a to pisemnym zépisem o provedeni kontrol doruéenym sprévci vzd‘y do
konce prvniho mésice nésledujiciho kalendéfniho roku, a to za pi‘edchozi kalendai‘ni rok
(déle jen "Room zépis“); Roéni zépis bude vzdy specifikovat zejména datum provedeni
kontroly, zjiéténé v-ady a nedostatky, kontrolovanou éést inzenyrské sité a bude obsahovat
podpis pracovnika sprévce, ktery se kontroly Uéastnil.

8. Sprévce je oprévnén kdykoii provédét kontroiu plnéni provozné technickych podminek dle
této smlouvy uZivateiem. O provédéni kontroly sepiée sprévce zépis o zjiéténych vadéch
a nedostatcich a stanovi uzivateli v tomto zépisu pfiméfenou Ihﬂtu k jejich odstranéni a/nebo
pisemnému dolozeni népravy (déle jen ,,kontro|ni zépis“); Kontrolni zépis sprévce doruoi
uzivateli.

9. Neodstrani-li uzivatel v zépisu, roénim zapisu anebo v kontrolnim zépisu zjiéténé vady,
nedodélky oi nedostatky ani v pi‘iméfené néhradni Ihﬂté uréené sprévcem v protokole,
kontrolnim zépise anebo v odpovédi sprévce na roéni zépis, je oprévnén takové vady,
nedodélky éi nedostatky odstranit sprévce sém na naklady uZivatele. Prévo sprévce na
vyuétovéni smluvni pokuty a néhrady ékody tim neni dotéeno.
10.V pfipadé zjiétém’ vad, nedodélkii oi nedostatki’i ohrozujicich bezpeénost kolektorové sité, je

sprévce oprévnén tyto vady, nedodélky éi nedostatky odstranit ihned sam na néklady
uiivatele, pokud se 3 uzivatelem nedohodne jinak. Prévo spravce na vyﬂétovéni smluvni
pokuty a néhrady ékody tim neni dotéeno.

11.U2ivatel odpovidé za bezpeénost pi‘i provédéni' jakychkoliv praci v kolektorech (zejména je
uiivatel povinen na své néklady zajistit vyékoleni jim uzivanych pracovnikﬂ véetné vyékoleni
ohledné bezpeénosti préce, zajistit oi ovéi‘it udéleni oprévném’ pro danou éinnost, zajistit
akontrolovat uzivéni ochrannych pracovnich pomﬁcek, pi‘ijmout poti‘ebné bezpeénostm’
opatfeni apod.). Jakékoliv éinnost uzivatele musi byt v souladu s prévnimi pfedpisy a touto

smlouvou.
12.Uzivatel prohlaéuje, 2e je pojiétén proti odpovédnosti za ékodu zpi’isobenou ti‘etim osobém.

U2ivatel je kazdoroéné povinen sprévci prokézat trvéni poji§téni.

V. Smluvni pokuty
1. Smluvni strany se dohodly, ze bude-li uzivatel v prodleni se splnénim svého penézitého
zévazku, uhradi sprévci kromé zékonného ku z prodlenl' také smluvni pokutu ve vyéi

2 nezaplacené ééstky za kazdy zapoéaty den prodleni.

2. Smluvni strany se dohodly, ze nedodrzi-ii uzivatel dohodnuty termin pi‘ejimky (viz él. IV,
odst.1), nebo neodstrani-li uzivatel zévady zjiéténé pfi pfejimce azapsané vzépise
opi‘edéni a pf‘evzeti ulozenych inzenyrskych sitl' ani v pi‘iméfeném terminu, uréeném

spra’vcem v zépisu (viz CI. |V., odst. 1), sjednévaji smluvni pokutu hrazenou uzivatelem
za kazdy zapoéaty den prodleni.
sprévci ve vy§i
3. Smluvni strany se dohodly, 2e neodstrani—Ii uzivatel zévady zjiéténé sprévcem vpri’ibéhu
vyuziti prostor kolektoru (viz oi. |V., odst. 8) ani v pfiméi’eném terminu uréeném sprévcem,

sjednévaji strany smluvni pokutu hrazenou uzivatelem sprévci ve vyéi

za kazdy

zapoéaty den prodleni.

4, Smluvnl' strany se dohodly, ze nedolozi-ii uzivatel provedeni kontrol pisemnym zépisem ve

stanovené ihﬂté, tedy do konce kalendéfniho roku (viz él. IV., odst. 7), sjednévaji strany
, za kazdy zapoéaty den prodleni.
smluvni pokutu hrazenou uzivatelem sprévci ve vyéi
4

Kolektory Praha, a.s.

Evidenc'm’ c”islo smlouvy sprdvce:
Evideném’ c'z'slo uz'ivatele:

. SqvnI strany se dohodly, 2e pokud uZivatel nevyklidI uiivané prostory ve stanovené Ihﬂté
dIe CI. VIII, odst. 5, sjedna’vaji sqvnI pokutu ve vyéi
za kaidy zapoéaty den
prodleni.

. Spra’vce je oprévnén vétovat sjednané smluvni pokuty u2ivate|i okamiité, jakmile na né
vznikne nérok a to podle platebnich podminek zde sjednany'tch. Splatnost smluvni pokuty je
stejné jako u faktur vystavenych dle él. ||| této Smlouvy.

. Smluvni strany vyslovné sjednévaji, 2e nérok na nahradu ékody, které by poruéem’m zde
sjednanych podml'nek vznikla, vétovénI’m a uhradou smluvni pokuty nem’ dotéen.

VI. Odpovédnost za ékody
. Smluvni strany se zavazuji, 2e ékody zpﬂsobené jejich éinnosti budou plné uhrazeny strané
poékozené a vpi‘ipadé majetkovych §kod na koIektoru a jeho vybaveni odstranény na
néklady smluvni strany, které ékodu zpﬂsobila, a prostor koIektoru tato strana uvede do
pfedeélého stavu, a neni-II to moiné, uhradi vzniklé ékody a néklady spojené sopravou
koIektoru a jeho zaI‘Izeni v penézich.

. Za §kody na zafizeni uiivatele uml’sténé v prostoru koIektoru nese sprévce odpovédnost jen
v tom pI‘I’padé, 2e vzniknou jeho zaviném’m v pI‘Imé souvislosti s jeho vlastnl' éinnosti.

. Néroky z tohoto titq se I‘Idl' pfiméi‘ené pfislu§nymi ustanovem'mi obé. zék. 89/2012, a to
§§ 2894 a nésI. v platném znéni.

VII. Doruéovéni
_ Doruéovénl’ (s vyjimkou faktur vystavenych spra’vcem — viz él. III, odst. 7) se déje na adresu
sIdIa smluvnIch stran uvedenou vzéhlavI smlouvy, pokud smluvni strana prokazatelné

nesdéli adresu jinou. Vpochybnostech se ma za to, 2e je doruéeno 3. pracovni den od
odesléni zésilky prosti‘ednictvim provozovateIe poétovnich sluieb.

. SqvnI strany se dohodly, 2e doruéovéni pisemnosti na adresu uvedenou v za’hIavi bude
realizovéno vidy, pokud se bude jednat o zmény smlouvy nebo ukonéeni smluvm’ho vztahu.
Ostatni kontakty a korespondence mohou byt realizovény prostfednictvim e-mailu (kontakty
viz él. IX, odst. 2).

VIII. Uzaviréni, zmény a ukonéeni smlouvy
. Tato smIouva se uzaviré na dobu neuréitou s tim, ﬁe ukonéenl’ jejiho trvéni je moZné
dohodou, nebo vypovédl’ kteroukoliv smluvni stranou i bez uvedeni dﬂvodu s tfimésiém’
VS/povédni dobou, pokud tato smIouva nestanovi dobu krat§i.

. vypovéd’ musi byt pisemné a vypovédni doba poéiné béZet prvm’m dnem mésice

nésledujl'ciho po jejim doruéeni druhé smluvni strané.
. V pI‘Ipadé podstatného poruéeni této smlouvy uzivatelem je sprévce oprévnén smlouvu

jednostranné vypovédét s vypovédni dobou jeden mésic. V tomto pI‘Ipadé poéiné vypovédni
doba béiet dnem nésIedujI’cim po doruéeni pisemné vypovédi uZivateIi. Podstatnym
poruéem’m smlouvy se rozuml' zejména:
- prodleni uzivateIe s hrazenim finaném’ho zévazku uiivatele vi’Jéi sprévci, pokud k népravé

nedojde ani ve Ihﬂté deseti dnﬁ po predchozim pisemném upozornénl’ sprévce, a/nebo
- poruéeni Provozniho fédu pro sprévu, provozovém’ a L’Iebu koIektorﬂ na Uzemi hIavniho

mésta Prahy uiivatelem vjakémkoIi bodé, a/nebo
- nesplnénl’ povinnosti uiivatele odstranit vady, nedodélky c':i nedostatky dle él. III. této

smlouvy, a/nebo

- zpﬁsobenl’ ékody uzivatelem sprévci pfevyéujl’ci ééstku jeden milion korun éeskych, a/nebo

— zjiéténl' Opadku uiivatele.

Kolektory Praha, a.s.

Evideném' éz'slo smlouvy sprdvce:
Evidenc’m' c'l'slo uiivatele:

4. V pl‘l’padé ukonoenl' smluvnlho vztahu je u2ivatel povinen vyklidit veékeré své zarlzem’

a protokolérné pl‘edat jlm uzlvané prostory uvedené do pﬂvodnlho stavu nejpozdéji v den
ukonéeni vypovédni Ihﬁty, nebude—li dohodnuto jinak. V pripadé, 2e tak uiivatel neuéini, je
povinen hradit pfispévek na provoz kolektorﬁ a za poskytované sluiby dle él. ||| této smlouvy
a2 do vyklizenl prostor.
5. Zména subjektu na strané uiivatele inienyrské slté je moiné pouze s predchozim plsemnym
souhlasem sprévce. Smluvm’ vztah konéi predém'm inienyrskych slti novému uZivateli.
Otomto pl‘edénl bude za L'réasti sprévce sepsén protokol o prevzeti inzenyrské slté mezi
uZlvatelem dle této smlouvy a nov9m uzlvatelem inienyrské slté.
IX. Zévéreéné ustanoveni
1. Uiivatel nem’ bez pisemného souhlasu sprévce oprévnén pi‘evéstjakékoliv préva oi povinnosti
z této smlouvy véetné préva k vyuiitl prostoru kolektoru v6. svého zai‘izenl’ v prostoru

kolektoru na treti osobu ani vyuilvat svého zal‘izeni k jinym uéelﬂm ne2 je stanoveno
v predmétu této smlouvy. Poru§eni tohoto ustanovem’ se povaiuje za podstatné poruéeni
smluvnl povinnosti uiivatele a je dﬁvodem k okamiitému odstoupenl od smlouvy ze strany
sprévce. Uiivatel je véak oprévnén najmout si k oinnostem, které v kolektoru provédl’, a to po

pi‘edchozlm oznémenl identity subdodavatele sprévci, subdodavatele, za které odpovldé
stejné, jako kdyby oinnosti v kolektoru provédél sém.
2. Kontakty

Adresy pro doruéovéni
Kontakty za stranu sprévce

-

Kontakty za stranu u2ivatele
-

ve vécech provoznl'ch, smluvnich a odbéru el. energie:

3. Zména rozsahu vyuiitl kolektoru (délky inienyrské sité) uzivatelem je moiné na zékladé
dohody mezi smluvnimi stranami ve formé dodatku k této smlouvé tykajici se technickych
podmlnek a nové vyée prlspévku na provoz.

4. Smlouvu Ize ménit oi doplhovat pouze pisemnymi dodatky stvrzenymi podpisy statutérnlch
orgénﬂ. To plati i o vzdéni se plsemné formy. Prijetr' navrhu s vyhradou se nepfipouétl.
5. Pl‘lpadné neplatnost nékterého z ustanoveni této smlouvy nemé za nésledek neplatnost
ostatnl'ch ustanoveni, pfiéemz pro pi‘ipad, 2e se kterékoliv ustanoveni této smlouvy stane

neuéinnym nebo neplatnym, smluvnl' strany se zavazuji bez zbyteéného odkladu nahradit
takové ustanoveni novym, které svym hospodél‘skym noelem a dopadem je co nejbliiél
nahrazovanému ustanoveni.
6. Tato smlouva se i‘idl oeskym prévem, zejména ustanovenimi obéanského zékonl'ku
6. 89/2012 8b., jeho ééstl étvrtou o relativm’ch majetkovych prévech, v platném znénl.
7. Tato Smlouva se vyhotovuje v 6 stejnopisech, z nichz 3 obdril' sprévce a 3 uiivatel.
8. Smluvni strany po pfeétenl Smlouvy prbhlaéujl, 2e souhlasl s jejim obsahem, 2e tato byla
sepséna na zékladé jejich pravé a svobodné vﬂle. Na dﬁkaz toho pl‘ipojujl' své podpisy.
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Kolektory Praha, a.s.

Evidenc‘ni él'slo smlouvy sprdvce:
Evideném’ éz’slo uz'z'vatele:

9. Smluvnl’ strany berou na védomi, ie V souladu se zakonem é. 340/2015 Sb., 0 zvléétnich
podminkéch (minnosti nékterych smluv, uvei‘ejhovéni téchto smluv a o registru smluv (zakon
o registru smluv) bude tato Smlouva uvefejnéna v registru smluv. Uvei‘ejném’ v registru smluv
zajisti sprévce Kolektory Praha, a.s.

10. Smluvni strany vyslovené souhlasi s tim, aby tato smlouva byla vedena v Centrélni evidenci
smluv (CES) vedené h|.m. Prahou, které je vefejné pﬁstupné a které obsahuje L'Idaje
osmluvnich stranéch, pi‘edmétu smlouvy, éiselné oznaéeni této smlouvy, datum jejiho
podpisu a text této smlouvy.

11. Smluvni strany prohlaéuji, Ze skuteénosti uvedené v této smlouvé nepovaiuji za obchodm’
tajemstvi ve smyslu § 504 za’kona 6. 89/2012 8b., obéansky zékonik a udéluji svoleni k jejich
uZiti a zvefejném’ bez stanoveni jakychkoli daléich podminek.

12. Pﬁlohy této Smlouvy tvofl’ jeji nedilnou souéést. Smlouva je platné dnem svého podpisu
a 06inné od 1. 7. 2018, popr". ode dne zvef‘ejném’ v registru smluv.

Pﬁlohy:

Pﬁloha <3. 1 - vyhatek z ,,Provozniho fédu pro sprévu, provozovéni a udribu kolektorﬁ na azemi
hlavniho mésta Prahy“ vydaného 1. 10. 2002

Sprévce:

UZivatel:

_- -..—Kolektory Praha, a.s.

V Praze dne

/

28:65 2013

-

Hlavni mésto Praha zastoupené
Technologie Hlavniho mésta Prahy, a.s.

V Praze dne:

30 417. 2018

Ing. Toméé Novotny
mistopfedseda pfedstavenstva

