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Příloha č. 1 k usnesen[ RadvHMP č. 1649 ze dne 26. 6. 2018 

SMLOUVA o SPOL UPRÁCJIIIIUIIIBII.IIII 
k provedení stavby č. 3082 "TV Radotín, MHMPXP99MI42 I 

etapa 0017 Lošetická" IN0/20/04/000649/201B 

číslo smlouvy HMP: 1 
Stejnopis č. 

číslo smlouvy PVS: 02301HMP02/18/HMP- kanalizace 

0231/HMP03/18/HMP- vodovod 

uzavřená podle ustanovení§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
zněru pozdějších předpisů (dále jen jako "OZ"), a v souladu se zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávám veřejných zakázek, ve zněru pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), 
ruže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 

1. Hlavní město Praha 

a 

se sídlem: Mariánské náměstí 2, ll O O 1 Praha 1 
IČO: 00064581 
DIČ: CZ00064581 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

zastoupeno: 

(dále jen ,,HMP'') 

Martinem Vlkem, ředitelem odboru technické vybavenosti 
Magistrátu hl. m. Prahy 

2. Pražská vodohospodářská společnost a.s. 
se sídlem: žatecká 11012, ll O 00 Praha 1 
IČO: 25656112 
DIČ: CZ25656112 
zapsána: 

bankovní spojení 
číslo účtu: 

zastoupen: 

(dále jen "PVS") 

v obchod.nim rejstříku vedeném pod sp. zn. B 5290 u Městského 
soudu v Praze 

Ing. Petrem dlíkem MBA, předsedou představenstva a Bc. 
Martinem Vlastou, místopředsedou představeostva 

(HMP a PVS dále též společně jen "Smluvní strany'' nebo jednotlivě "Smluvní 
strana") 

Preambule 

Vzhledem k tomu, že 

A) HMP jako územni samosprávný celek je veřejným zadavatelem dle ustanovení § 4 
odst. 1 písm. d) zákona; 

B) PVS je akciovou společností, přičemž HMP vlastní stoprocentní podíl na upsaném 
základním kapitálu této společnosti a HMP dle ust. § ll odst. 1 písm. a) zákona 



ovládá PVS obdobně jako své vnitřní organizační jednotky a ve smyslu ust. § ll 
odst. 1 písm. c) zákona více než 80 % celkové činnosti PVS je prováděno při 
plněni úkolů, které jí byly svěřeny HMP; 

C) HMP je vlastníkem vodohospodářské infrastruktury na svém území a PVS 
zajišťuje správu tohoto svěřeného majetku, jeho obnovu, rozvoj, kontrolu a 
provozování, a to na základě Smlouvy o nájmu a správě věcí ve vlastnicM 
hlavniho města Prahy v souvislosti s poskytováním vodárenských služeb a služeb 
odvádění a čištění odpadiúch vod a souvisejících služeb ze dne 5. ll. 1998, účinné 
do 31. 12. 2028; 

D) HMP má v úmyslu za splnění podmínek vertikální spolupráce dle ust. § 11 odst. 1 
zákona zajistit prostřednictvím PVS stavbu č. 3082 "TV Radotín, etapa 0017 
Lošetická", spočívající zejména ve výstavbě vodovodu pro veřejnou potřebu, 
kanalizace pro veřejnou potřebu a oddílné srážkové kanalizace 

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne tuto 

Smlouvu 

(dále jen "Smlouva") 

Článek 1. 

Základní ustanovení 

1.1. Účelem této Smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti při zajištění 
spolupráce Smluvních stran při realizaci činností týkajících se zajištění 
realizace stavby č. 3082 TV Radotín, etapa: 0017 Lošetická, jakož i zadávání 
veřejných zakázek s těmito činnostmi souvisejícúni. 

1.2. Smluvní strany berou na vědomí, že veškerý majetek (popř. jakékoliv jeho 
části), který vznikne na základě plnění této Smlouvy, je vlastnictvím HMP. 

Článek2. 

Předmět plnění 

2.1. PVS se zavazuje zajišťovat pro HMP činnosti v souvislosti se zajištěním 
výstavby v příloze č. 2 specifikovaného díla, které po zhotovení bude součástí 
majetku HMP (dále také jen "Stavba"). PVS je při této činnosti povinna 
postupovat s odbornou péčí. 

2.2. PVS bude zajišťovat projektové služby, majetkoprávní přípravu, inženýrskou 
činnost, stavební práce a stavební dozor, přičemž je oprávněna tyto činnosti 
realizovat sama nebo prostřednictvím svých dodavatelů. 

2.3. Smluvní strany stanoví, že PVS nese výlučnou odpovědnost za veškerá plnění 
poskytnutá prostřednictvím svých dodavatelů a jiných třetích osob použitých 
pro realizaci jednotlivých činností dle této Smlouvy ve stejném rozsahu, jako 
kdyby takové plnění poskytovala sama. 

Článek3. 
Zadávací řízení 
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3.1 . Výběr dodavatelů veřejných zakázek na části plnění, které nemohou být 
realizovány PVS samostatně, bude probíhat prostřednictvím zadávacího řízeiÚ 
dle zákona. 

3.2. Za proces zadání veřejné zakázky, jakož i za jednotlivé dílčí úkony činěné 
v zadávacím řízení na konkrétní veřejnou zakázku odpovídá PVS a činí je 
vlastním jménem: 

3.3. S ohledem na skutečnost, že objednatelem, a tedy oprávněným zjednotlivých 
smluv na plnění veřejných zakázek bude PVS, ačkoliv díla jsou v majetku 
HMP, je PVS povinna postoupit veškerá práva z vadného plnění a práva ze 
záruky za jakost vyplývající z jednotlivých smluv uzavřených s dodavateli ve 
prospěch HMP. PVS se v této souvislosti zavazuje, že smluvní vztahy 
s jednotlivými dodavateli budou t~nto postup umožňovat. 

3.4. Za dodržení zákona v zadávacím řízení dle tohoto článku odpovídá PVS včetně 
příp. uložených sankcí. PVS se zavazuje hradit veškeré sankce, které by příp. 
byly uloženy HMP v souvislosti s uzavřenými smlouvami na plnění veřejných 
zakázek dle této Smlouvy. 

Článek4. 

Projektové služby 

4.1. PVS se zavazuje zajistit vypracování veškeré projektové dokumentace 
nezbytné pro Stavbu v souladu s právními předpisy, včetně veškerých plánů, 
výkresů, výpočtů, počítačových programů a dalšího softwaru, vzorů, předloh, 
architektonických materiálů, modelů a informací podobné povahy, která 
zahrnuje zejména dokumentaci pro územní rozhodnutí, stavební povolení, 
realizačm dokumentaci Stavby, dokumentaci skutečného provedení Stavby 
(případně veškeré ostatní stupně projektové dokumentace), dokumentaci 
nezbytnou k získání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnuti, 
povolení k provozování Stavby a dalších případných povolení, licencí a 
rozhodnutí nezbytných k uvedení Stavby do provozu. 

4.2. Veškerá projektová dokumentace bude v náležitém předstihu předložena HMP 
k připomín.kování, a to vždy nejpozději do 5 pracovních dnů poté, co PVS 
příslušnou dokumentaci obdrží, přičemž PVS není oprávněna dokumentaci 
předat k příslušnému orgánu, dokud nebude mít vyjádření ze strany HMP, 
přičemž platí, že, pokud se HMP nevyjádří ve lhůtě 5-ti pracovních dnů ode 
dne doručení dokumentace, pak s ní souhlasí. 

4.3. PVS je povinna zajistit, aby uzavřením smlouvy s dodavatelem tento poskytl 
PVS časově a uživatelsky neomezenou, neexkluzivní a plně převoditelnou 
licenci ke kopírování, užívání, úpravám a zpřístupňování projektové 
dokumentace třetím osobám pro účely kompletace, provozu, údržby, úprav, 
oprav, demolic či jiného nakládání se Stavbou či kteroukoliv její částí, jakož i 
k provedení činností či prací jakkoliv souvisejících se Stavbou či kteroukoliv 
její částí. Odměna za poskytnutí uvedené licence musí být zahrnuta v ceně za 
di1o. 
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Článek 5. 

Inženýrské činnosti 

5.1. PVS zajistí přípravu a podání všech potřebných žádostí o povolení nutných 
k realizaci stavebních prací, jakož i k následnému užívání Stavby. 

5.2. PVS zajistí všechny související souhlasy, vyjádření a stanoviska dotčených 
orgánů a osob. 

5.3. HMP se zavazuje zmocnit PVS, aby tato mohla činit příslušná právní jednání 
nezbytná k zajištění inženýrské činnosti dle tohoto článku Smlouvy, zejména 
v souvislosti s jednáním ve správních řízeních. Plná moc bude ze strany HMP 
vystavena vždy na základě žádosti PVS pro každý jednotlivý případ. 

Článek 6. 

Majetkoprávní příprava 

6.1 . V případě potřeby bude na základě okolnosti ihned po zpracováni příslušné 
dokumentace ze strany PVS zahájena majetkoprávní příprava, aby mohla být 
zahájena Stavba. 

6.2. V rámci majetkoprávní -přípravy se PVS zavazuje zajistit zejména výkup nebo
nájem nemovitostí či zřízení věcných břemen pro účely umístění stavby díla 
(specifikovaného dle přílohy č. 2), vstupu a vjezdu za účelem provádění 
údržby, oprav, rekonstrukcí a odstraňování havárií Stavby. Veškeré 
nemovitosti budou nabývány do majetku HMP, ~.jménem a na účet HMP. 

6.3 . HMP se zavazuje zmocnit PVS, aby tato mohla činit příslušná právní jednání 
nezbytná k zajištění majetkoprávní přípravy dle tohoto článku Smlouvy. Plná 
moc bude ze strany HMP vystavena vždy na základě žádosti PVS pro každý 
jednotlivý případ. 

6.4. Výkupnf cena nemovitostí bude stanovena na základě znaleckého posudku. 

6.5. Uzavření každé jednotlivé smlouvy podléhá předchozímu schválení 
příslušnými orgány HMP. 

6.6. PVS je povinna vést o své činnosti související s majetkoprávní pnpravou 
evidenci v elektronické podobě, v níž jsou zaznamenány všechny úkony s touto 
činností související. Na žádost HMP předá PVS tuto evidenci HMP v 
elektronické podobě, a to protokolárně nejpozději do 30 pracovních dnů ode 
dne takové žádosti. 

.Článek 7. 

Stavební práce 

7.1. PVS se zavazuje zajistit realizaci všech dodávek a stavebních prací 
v souvislosti se Stavbou, a to včetně koordinací provádění souvisejících 
stavebních prací Městskou částí Praha 16. 

7.2. PVS se zavazuje zajistit stavební dozor nad prováděním stavebních prací. PVS 
zajistí výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním jednotlivých částí 
Stavby a dohled nad dodržováním povinností dodavatelů. 

7.3. PVS je povinna zajistit, aby vybraný dodavatel po celou dobu poskytování 
plnění, jehož prostřednictvím PVS realizuje akci, splňoval veškeré odborné, 
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kvalift.kační či jiné předpoklady a disponoval povoleními, oprávněními či 
licencemi v rozsahu, ve kterém takové předpoklady a/nebo povolení, oprávnění 
či licence vyžaduje právní úprava. 

Článek 8. 
Další práva a povinnosti 

8.1 . PVS se zavazuje zajistit všechna zadávací řízení ve smyslu čl. 3 této Smlouvy 
řádně a včas, v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, 
zejména se zákonem, předpisy souvisejícími, provádějícími a vnitřními 
předpisy obou Smluvních stran. Pro případ, že vnitřní předpisy Smluvních 
stran stanoví rozdílná pravidla, zavazují se Smluvní strany vždy aplikovat 
pravidla přísnější. 

8.2. PVS je zejména povinna: 
a) zajistit přípravu a zpracování dokumentace nezbytné pro zadání 
veřejných zakázek dle této Smlouvy (dále jen ,,zadávací dokumentace"), 
včetně návrhů příslušných smluv obsahující obchodní podmínky veřejných 
zakázek, 
b) zajistit HMP možnost uplatnit své připomínky k zadávací dokumentaci 
s dostatečným předstihem před zahájením zadávacího řízení, 
c) umožnit HMP kontrolu a předchozí odsouhlasení všech příslušných 
dokladů týkajících se smlouvy o dílo pro zhotovení Stavby; zejména zadávací 
dokumentace zakázky včetně návrhu smlouvy o dílo, 
d) zřídit v souvislosti s výběrem dodavatele dle zákona tříčlennou komisi 
pro otevírání obálek, ve které bude jeden zástupce HMP a dva zástupci PVS. 
Dále bude zřízena hodnoticí komise, v níž budou zástupci PVS a HMP 
zastoupeni v poměru 2 ku 3 a dále jeden zástupce budoucího provozovatele 
Stavby Pražské vodovody a kanalizace, a.s .. PVS se zavazuje minimálně ve 
lhůtě 14-ti dnů předem přizvat HMP k účasti v komisi pro otevíráni obálek a 
hodnotící komisi. 
e) umožnit HMP kontrolu a předchozí odsouhlasení soupisů provedených 
prací před jejich úhradou ze strany PVS dodavateli tak, aby mohla ověřit 
dodržení účelovosti a efektivnosti použití finančních prostředků poskytnutých 
dle této Smlouvy. 
f) zajistit v rámci zadávacího řízení: 

uveřejnění dle § 212 a § 219 zákona, nesplní-li tuto povinnost již 
uveřejněním dle ustanovení § 8 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon o registru smluv''), 

g) průběžně písemně informovat HMP o činnostech dle této Smlouvy, a to 
v pravidelných intervalech každý kalendářní měsíc, nejpozději vždy do 5. dne 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž se informace podává, 
h) poskytovat další související činnosti nutné pro řádné a včasné naplnění 
účelu této Smlouvy. 

8.3. Smluvní strany se dále dohodly, že případné uhrazené smluvní pokuty 
uplatněné na základě příslušné smlouvy s vybranými dodavateli, ktefí budou 
plnit příslušnou veřejnou zakázku, budou mezi nimi děleny v poměru 50:50. 
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PVS se tímto zavazuje vymáhat všechny smluvní pokuty vzniklé na základě 
příslušné smlouvy ve vztahu k vybranému dodavateli. 

8.4. Celá kompletně dokončená Stavba bude PVS předána HMP na základě 
Protokolu o předání a převzetí díla, který musí být podepsán oběma smluvními 
stranami. V případě, že Stavba bude vykazovat vady a nedodělky bránící 
užívání, není HMP povinna protokol podepsat a dílo převzít až do odstranění 
takových nedostatků. V případě, že Stavba bude vykazovat vady a nedodělky 
nebránící užívání, je HMP povinna Stavbu převzít, avšak v protokolu budou 
uvedeny veškeré vady a nedodělky a doba, do kdy musí být všechny vady a 
nedodělky odstraněny, přičemž PVS se zavazuje v dané době popsané vady a 
nedodělky odstranit. O odstranění vad a nedodělků bude smluvními stranami 
po jejich odstranění sepsán Protokol o odstranění vad a nedodělků, kde budou 
uvedeny dříve zjištěné vady a nedodělky a popsaný způsob jejich odstranění. 
Tento postup se bude opakovat až do předání Stavby zcela bez vad a 
nedodělků. PVS je povinna vyzvat HMP k převzetí Stavby či k převzetí Stavby 
po odstranění vad a nedodělků, vždy nejméně pět pracovních dnů předem. 

Článek9. 

Cena plnění a její úhrada 

9.1. Celková cena za poskytnuté plnění (dále jen "cena plnění") se skládá z ceny 
za služby poskytované PVS v maximální výši 995.865,- Kč bez DPH a z ceny 
práce poskytované dodavateli PVS na základě veřejné zakázky, přičemž cena 
těchto prací nepřekročí částku 87.590.895,25 Kč bez DPH. 

9.2. Služby PVS budou účtovány v úrovni dle Sazebníku Unika pro tvorbu 
orientačních nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností 
2017/lQ 2018, a to ve výši průměrné ceny dle tohoto sazebníku, přičemž 
detailní 1\alkulace této ceny je uvedena v příloze této Smlouvy. 

9.3. Činnosti prováděné dodavateli budou ze strany PVS účtovány HMP ve shodné 
výši, za kterou je PVS poskytnou jednotliví dodavatelé. Pro vyloučení 
jakýchkoliv pochybností Smluvní strany uvádějí, že PVS není oprávněna 
navyšovat cenu těchto činností o jakoukoliv marži. Cenu plnění prováděného 
dodavateli je HMP povinna uhradit na základě faktury - daňového dokladu 
vystavené PVS a to vždy do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po 
měsíci, v němž došlo k podpisu zjišťovacího protokolu. 

9.4. Cenu plnění poskytovaného přímo PVS je HMP povinna uhradit na základě 
faktury - daňového dokladu vystavené PVS. PVS vyúčtovává dílčí plnění dle 
této Smlouvy dodané HMP měsíčně, a to vždy do 15. dne kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž došlo k poskytnutí služeb ze strany PVS, 
přičemž dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední den předchozího 
kalendářního měsíce. Dílčím plněním se rozumí poměrná část celkové ceny 
plnění připadající na jeden kalendářní měsíc celkové době plnění. Celkovou 
dobou plnění se rozumí doba plnění dle smlouvy o dílo uzavřené se 
zhotovitelem stavebních prací navýšená o tři měsíce (Práce po dokončení 
stavby). Dílčí měsíční plnění PVS tedy bude odpovídat celkové ceně 
poskytnutých služeb plnění PVS vydělené počtem měsíců plnění smlouvy se 
zhotovitelem navýšeným o tři měsíce. 
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9.5. Každá faktura vystavená PVS za plněni dodávané na základě této Smlouvy 
bude ve dvojím vyhotovení a bude odeslána na adresu HMP: Hlavní město 
Praha., Mariánské nám. 2, 110 Ol Praha 1. Faktury je také možné doručit 
osobně nebo kurýrem na sekretariát pracoviště OTV MHMP, Vyšehradská 51, 
Praha2. 

9.6. V případě prodlení HMP s úhradou faktury je PVS oprávněna požadovat 
úhradu úroku z prodlení, a to ve výši dle příslušného právního předpisu. Na 
tuto platbu má PVS nárok bez formálního oznámení HMP. · 

9.7. Smluvní strany se ve vztahu k části plnění, které nebude poskytovat přímo 
PVS (smlouva se zhotovitelem stavební části díla), dohodly na tom, že úhrada 
ceny díla bude uskutečňována postupně na základě měsíčního dílčího plnění 
PVS pro HMP maximálně do výše 90% základní ceny dle uzavřené smlouvy o 
dílo. Dílčím plněním dle tohoto článku se rozumí rozsah a cena skutečně 
provedených prací a dodávek uskutečněných dodavatelem PVS v kalendářním 
měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování 
rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem doloženým 
soupisem provedených prací a dodávek, kde musí být uvedena konkrétní 
provedená činnost (práce, dodávka), její jednotková cena, množství, výsledná 
cena za příslušnou položku a celková cena skutečně provedených prací. 
Podpisem zjišťovacího protokolu Smluvními stranami vzniká PVS právo 
fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění HMP. Podpisem zjišťovacího 
protokolu nejsou dotčena práva a povinnosti obou Smluvních stran týkající se 
předání a převzetí celého dila, odstranění vad a záruční lhůty. 

9.8. PVS je povinna práce fakturovat samostatně dle objektů budoucích správců
provozovatelů a v rámci objektů dle položek rozpočtu (viz příloha č. 2 
smlouvy - Specifikace předmětu smlouvy včetně členění dle budoucích 
správců- provozovatelů). 

9.9. PVS je povinna daňové doklady dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavovat v režimu 
přenesení daňové povinnosti. 

9.10. HMP uvolní PVS zadržených 10 % z fakturované částky dle odst. 9.7. této 
smlouvy nejpozději 30 dnů po kompletním dokončení Stavby bez jakýkoliv 
vad a nedodělků, tj. po podpisu Protokolu o předání a převzetí díla, pokud z něj 
bude vyplývat převzetí díla HMP bez jakýkoliv vad a nedodělků, či po podpisu 
Protokolu o odstranění vad a nedodělků, ze kterého bude vyplývat, že je Stavba 
zcela bez vad a nedodělků, respektive, že všechny vady a nedodělky byly 
odstraněny. 

Článek 10. 

Pravidla součinnosti a komunikace 

10.1. Smluvnf strany se zavazují poskytovat si vzájemnou součinnost při plnění této 
Smlouvy. 

10.2. Jakékoliv schválení nebo vydání souhlasu, potvrzení, určení, oznámení a 
žádosti, nebudou ze strany HMP bezdůvodně zdržovány nebo zpožďovány. 
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10.3. PVS je povinna postupovat zcela v souladu s-pokyny HMP udělovanými při 
plnění této Smlouvy oprávněnými osobami uvedenými níže v tomto článku. 

10.4. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy za HMP: 

Ve věcech smluvních: Ing. Martin Vlk, 236004539, martín.vlk@praha.eu, 
ředitel OTV MHMP 

Ve věcech technických: Ing. Jiří Rejftř, 236004654, jiri.rejfir@praha.eu, 
vedoucí oddělení pozemních staveb OTV MHMP 

10.5. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za PVS: 

Ing. Petr Bureš; tel: 731545918, email: buresp@pvs.cz, ředitel obchodní 
divize PVS 

10.6. Smluvní strany se zavazují neprodleně druhé Smluvní straně oznámit 
případnou změnu jednajících osob. 

10.7. Běžná pracovní komunikace mezi Smluvními stranami týkající se plnění dle 
této Smlouvy bude probíhat prostřednictvím emailových zpráv, zasílaných 
osobám oprávněným jednat dle tohoto článku Smlouvy. Emailová zpráva se 
považuje za doručenou první pracovní den následující po dni odeslání na email 
oprávněné osoby uvedený v tomto článku . 

10.8. Právní účinky doručení jakékoli písemnosti doručované v souvislosti s touto 
Smlouvou či na jejím základě (mimo písemnosti zasílané emailem dle 
předchozího odstavce) nastávají pouze tehdy, je-li tato písemnost odesílatelem 
či odesílatelem pověřeným provozovatelem poštovních služeb osobně předána 
jejímu adresátovi a/nebo je-li tato písemnost doručena jejímu adresátovi 
formou doporučeného dopisu odeslaného prostřednictvím držitele poštovní 
licence nebo zvláštní poštovní licence ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o 
poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů. Při doručováni 
prostřednictvím doporučeného dopisu nastávají účinky doručení okamžikem 
přijetí doručované písemnosti. Doporučený dopis je třeba adresovat vždy 
na adresu adresáta uvedenou v této Smlouvě. 

Článek 11. 

Finanční zdroje 

11.1 . Smluvní strany berou na vědomí, že s ohledem na zákonnou povinnost řádného 
hospodaření a účelného nakládání s majetkem HMP vychází objem plnění dle 
této Smlouvy z objemu finančních prostředků alokovaných zrozpočtu HMP, 
který je schválen pro příslušný kalendářní rok. 

11.2. HMP poskytne PVS na její písemnou žádost Doklad o předběžném schválení 
závazků (dále jen "DPSZ"). 

Článek 12. 

Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy 

12.1 . Tato Smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to do protokolárního převzetí 
dokončené Stavby bez jakýkoliv vad a nedodělků včetně splnění závazku 
převést na HMP záruky a garance ze smlouvy o dílo uzavřené s 
dodavatelem/zhotovitelem PVS. 
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12.2. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem Smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejněni v registru smluv. 

12.3. Tato Smlouva může být zrušena dohodou Smluvních stran v písemné formě, 
přičemž účinky zrušení této Smlouvy nastanou nejdříve k okamžiku zveřejnění 
takovéto dohody v registru smluv. 

12.4. Každá ze Smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět, a to i bez 
uvedení důvodu. Výpovědní doba činí devět (9) měsíců a počíná běžet prvním 
dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé 
Smluvní straně. 

12.5. Odstoupení od této Smlouvy je možné v případě: 

a) že vztah mezi PVS a HMP se změní takovým způsobem, že nebude splňovat 
parametry uvedené v ustanovení § 11 odst. 1 zákona, 

b) podstatného porušení této Smlouvy druhou Smluvní stranou, a to vždy po 
předchozím písemném upozornění na porušení Smlouvy s poskytnutím 
náhradní lhůty k odstranění stavu porušení Smlouvy a s upozorněním na 
možnost odstoupení od Smlouvy. 

12.6. Smluvní strany výslovně vylučují možnost použití ustanovení § 2002 odst. 2 
OZ na právní vztahy z této Smlouvy, přičemž sjednávají, že v případě 
odstoupeni od této Smlouvy nebudou mít Smluvní strany povinnost vrátit si 
plněni, které bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy. 

Článek 13. 

Závěrečná ustanovení 

13.1. Právní vztahy z této Smlouvy se řídí OZ. 

13.2. Obě Smluvní strany prohl~ují; že skutečnosti uvedené v této Smlouvě 
nepovažují za důvěrné ani za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 
OZ a udělují svolení k jejich užitf a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek s výjimkou ochrany autorských práv. Smluvní strany budou 
v průběhu plnění této Smlouvy nakládat jako s důvěrnými pouze s takovými 
informacemi, které jako důvěrné některá ze Smluvních stran výslovně označí. 

13.3. Všechny spory, které vzniknou z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které 
se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými 
soudy v souladu s ustanoveními zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního 
řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

13.4. Smluvní strany se zavazují vzájemně respektovat své oprávněné zájmy 
související s touto Smlouvou a poskytnout si veškerou nutnou součinnost, 
kterou lze spravedlivě požadovat k tomu, aby bylo dosaženo účelu této 
Smlouvy, zejména učinit veškeré právní a jiné úkony k tomu nezbytné. 

13.5. Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu Smluvních stran o vzájemných právech 
a povinnostech upravených touto Smlouvou. 

13.6. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou Smluvních stran v písemné 
formě, přičemž změna této Smlouvy bude účinná k okamžiku zveřejnění 
takovéto dohody v registru smluv. 
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13.7. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá strana 
obdrží dva (2) stejnopisy. 

13.8. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv, a to 
včetně všech údajů ve Smlouvě uvedených, kromě odst. 10.4 a 1 0.5. 

13.9. Smluyní strany se dohodly, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv zajistí 
HMP, a to do tří dnů od uzavření Smlouvy. V případě, že Smlouva není 
podepisována Smluvními stranami současně, zavazuje se každá ze smluvních 
stran odeslat podepsanou Smlouvu druhé smluvní straně bezodkladně po svém 
podpisu Smlouvy. 

13.10. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 
znění pozdějších předpisů, HMP tímto potvrzuje, že Smlouva byla v souladu se 
zákonem před uzavřením předložena ke schválení Radě hlavního .města Prahy, 
a že Rada hlavního města Prahy Smlouvu v tomto znění schválila dne 
26.62018 Usnesením Rady hl. města Prahy č. 1649. 

13.11. Nedílnou součástí této Smlouvy j sou následující přílohy: 

Příloha č. 1 -Usnesení Rady HMP č. [1649] ze dne [26.6.2018] 

Přiloha č. 2 - Specifikace předmětu smlouvy včetně členění dle budoucích 
správců- provozovatelů 

Příloha č. 3 - Kalkulace ceny a popis činností prováděných PVS 

V Praze dne 2 o -88- 2018 

Hlavní město Praha 

Ing. Martin Vlk 

ředitel odboru technické vybavenosti 
MHMP 
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Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Ing. Petr Žejdlík, MBA 
předseda představenstva __..-::::::--- -

Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Bc. Martin Vlasta, 
místopředseda představenstva 



Hlavní město Praha 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

USNESENÍ 
Rady hlavního města Prahy 

číslo 1649 
ze dne 26.6.2018 

k návrhu na uzavřeni smlouvy o spolupráci v rámci stavby č. 3082 TV Radotln. etapa 
0017 Lošetická 

Rada hlavního města Prahy 

I. bere na vědomí 

informaci o využitf ust. § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (tzn. in-house výjimky) při zajištěni realizace stavby č. 3082 
TV Radotín, etapa 0017 Lešetická a o důvodech takového navrhovaného řešení, které je 
uvedeno v důvodové zprávě a jejich přílohách 

ll. schvaluje 

1. realizaci stavby č. 3082 TV Radotín, etapa 0017 Lešetická prostřednictvlm 
společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s., žatecká 110/2, PSČ 110 00 
Praha 1 -Staré město, IČO : 25656112, dle přRohy č. 1 tohoto usnesení 

2. smlouvu o spolupráci uvedenou v přRoze č. 1 tohoto usnesení 

111. ukládá 

1. M-iMP - OTV l'vl-iiVP 
1. uzavřít smlouvu o spolupráci uvedenou v bodu ll2. tohoto usnesení 

Předkladatel: 
Tisk: 
Provede: 
Na vědomí: 

Adriana Krnáčová v. r. 
primátorka hl.m. Prahy 

Petr Dolinek v. r. 
náměstek primátorky hl.m. Prahy 

radnl Plamínková 
R-25510 
M-IIVP - OTV M-tiVP 
odborům MHIVP 

Kontrolnf termrn: 10.7.2018 



Příloha č. 2 Specifikace předmětu smlouvy včetně členění dle budoucích správců -
provozovatelů: 

Identifikační údaje o stavbě 

Číslo stavby: 3082 číslo etapy: 0017 
Název stavby: TV Radotín název etapy:Lošetická 
M.ísto stavbY: Praha 
Dílo spočívající ve zhotovení stavby č. 3082 "TV Radotín, etapa 0017 Lošetická", 
spočívající ve výstavbě vodovodní sítě, dešťové kanalizace, splaškové kanalizace, 
plynovodů a obnova dotčených komunikací. Stavba bude prováděna v následujících 
ulicích: 

(lokali tác~) městské části Praha - Radotín, oblast ,,Lošetická": 
Lokalita 1 -vlastní ulice Lošetická 
Lokalita 2 - ulice Zderazská v úseku Karlická - Otínská 
Lokalita 3 - ulice Otínská - krátký úsek od Zderazské 
Lokalita 4 - "U Zderazské" 
Lokalita 5 - Samostatný plynovod v ulici Zderazské 
Nově budované sítě TV budou napojeny na stávající řady. 
Členění stavby: 
Stavba je členěna na následující inženýrské objekty: 
OBJ. 111 - Obnova komunikací - Lošetická 
OBJ. 112 - Obnova komunikací - Zderazská 
OBl. 113 -Obnova komunikací - Otínská 
OBJ. 114 - Obnova komunikací -U Zderazské 
OBJ. 3 11 - Kanalizace splašková - Lošetická 
OBJ. 312 - Kanalizace splašková - Zderazská 
OBJ. 314 - Kanalizace splašková - U Zderazské 
OBJ. 315 - Kanalizace splašková - přípojky 

OBJ. 321 - Kanalizace dešťová- Lošetická 

OBJ. 322 - Kanalizace dešťová- Zderazská 
OBJ. 323 - Kanalizace dešťová- Otínská 
OBJ. 331 - Vodovod- Lošetická 
OBJ. 332 - Vodovod - Zderazská 
OBJ. 333 - Vodovod - Otínská 
OBJ. 334 - Vodovod- U Zderazské 
OBJ. 342 - Plynovod- Zderazská - východ 
OBJ. 343 - Plynovod - Otínská 
OBJ. 344 - Plynovod - Zderazská - západ 
OBJ. 345 - Plynovod - Zderazská- střed 
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Číslo a 
Celková Celková Ze sl.2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců-provozovatelů 

název 
cena cena (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby) 

objektu 
díla dle díla dle 
objektů objektů 

MČ 
hl.m. 

PVS a.s. TSK PVK PPL a.s. 
Praha 

TCP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

DIR0301 
komunikace XXX XXX 
DIR0302 
splašková i 
kanalizace 
včetně 

I 

přípojek XXX 
DIR0303 
dešťová 
kanalizace XXX 
DIR0304 
vodovod XXX 
DIR0305 
plynovod XXX 

Celkem 
zákl.cena 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DPH 21% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cena stavby 
vč. DPH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

vysvětlivka: XXX bude nahrazeno cenou stavebního objektu po uzavření smlouvy o dílo ze strany PVS a.s. 
a "zhotovitele" 
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Příloha č. 3 - Kalkulace ceny a popis činností prováděných PVS 
Stavba: č. 3082 TV Radotín, etapa 0017 Lošetická 

Činnosti PVS 

Zab~zpečeni smluvních vztah ll _11r0 jl_rovádění sta,•by 
Práce spoje ne s provád!nlm stavby {IČ PS) 

Práce po dokončeni stavby 

Celkem v Kč 
Celkem %z IN 

Nabídková cena PČ a !C celkem - c_ v Kč 
Podíl z c-l celkem v % 

z toho: 

cena za kanalizace bez DPH 

a cena za vodovod bez DPH 

Činnosti PVS: 

• Provádí kontrolu stavby. 

• Provádí denní stavební dozor. 

Sazby dle ccrúlru UNIKA 

PC IC 
0% 6% 

0% 13% 

0% 3% 

0% 

• Vykonává dohled nad průběhem montáží technologie. 

22% 

cenac .... 
PČ IC 

o 271600 

o 588 466 

o 135 800 

00 995 865 

0% 1,14% 

853.560 Kč 

142.305 Kč 

• Podílí se na projednávání dokumentace pro realizaci stavby (RDS) zajišťované 
dodavatelem. 

• Podílí se na odsouhlasování dokumentace pro realizaci stavby (ROS) 
zajišťované dodavatelem. 

• Dává připomínky k návrhům dodavatele na případné změny, jež věcně nebo 
funkčně spadají do jeho působnosti. 

• Podílí se na odsouhlasování plánu řízení jakosti a plánu kontrol a zkoušek, 
plánu BOZP, plánu OŽP poddodavatele. 

• Schvaluje/odsouhlasuje záznamy dodavatele ve· stavebních a montážních 
denících. 

• Účastní se všech montážních zkoušek, individuálních zkoušek technologických 
zařízení a komplexních zkoušek jednotlivých částí Stavby a celého 
technologického komplexu. 

• Přebírá v souladu s výkazem výměr dokončené dílčí části Stavby. V rámci 
vymezeného úseku odpovědnosti kontroluje soulad zjišťovacích protokolů se 
skutečně provedenými pracemi a s příslušnou částí soupisu prací s výkazem 
výměr. 

• Kontroluje, je-li práce prováděna v souladu s projektovou dokumentací a 
informuje, jsou-li nějaké rozpory. 

13 



• Referuje o zjištěných nedostatcích, dělá záznamy do stavebních deníků (na 
staveništi). 

• Účastní se aktivně na průběhu předání a převzetí dokončených částí Stavby v 
souladu se smlouvou o dílo s dodavatelem. 
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