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SMLOUVA 
o zřízení věcného břemene 

uzavřená podle § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“) 
(dále jen „smlouva“) 

Článek I. SMLUVNÍ STRANY 
 

Zlínský kraj 

sídlo:  tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín 

IČ:  70891320 

DIČ:  CZ70891320 

zastoupený:  Jiřím Čunkem, hejtmanem 

bankovní spojení:  PPF banka a.s., číslo účtu: 0730090001/6000 

dále jen „povinný z věcného břemene“ 

a 

E.ON Distribuce, a.s. 

se sídlem: F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 
IČ: 280 85 400 
DIČ: CZ 280 85 400  
zapsána: v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1772 

zastoupená: Ing. Dana Mrvová, Manažer věcných břemen, na základě Pověření ze dne 

10.01.2017 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka České Budějovice 
číslo účtu: 27-9426120297/0100 

   dále jen „oprávněný z věcného břemene“ 
 

Článek II. – ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Povinný z věcného břemene prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemků - pozemkových 
parcel p. č. 458, p. č. 460, p. č. 461, p. č. 462, p. č. 463/3, p. č. 463/5, p. č. 463/6, p. č. 474/7, p. 
č. 474/8, p. č. 474/11, p. č. 474/16, p. č. 474/41, p. č. 474/47, p. č. 474/58, p. č. 474/75, p. č. 
474/76, p. č. 484/12, p. č. 484/13, p. č. 493/5, p. č. 493/6, p. č. 945/1, p. č. 948/3, p. č. 948/4, p. 
č. 955/3, p. č. 955/4, p. č. 956/11, p. č. 956/13, p. č. 957/2, p. č. 1025/4, p. č. 1028 a p. č. 1063 
v k. ú. Všetuly, obec Holešov, evidovaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Holešov, na listu vlastnictví č. 3558 pro výše uvedené k. ú. a 
obec (dále jen „služebné pozemky“). 

2. Smluvní strany spolu dne 3. 6. 2015 uzavřely smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene (vedení kabelu vysokého napětí). Smluvní strany spolu dále dne 22. 3. 2016 uzavřely 
další smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (vedení optického kabelu). Nyní 
uzavíraná smlouva realizuje sjednané budoucí práva a povinnosti. 

3. Oprávněný z věcného břemene realizoval stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem „TR 
110/22kV Holešov, zaúst.kab.VN823, VN27“ (dále jen „stavba“), v rámci níž byl na služebných 
pozemcích uložen optický kabel v chráničce HD-PE (dále jen jako „optický kabel“) v souběhu 
s kabely VN (dále jen jako „kabelové vedení VN“), které připojilo rozvodnu 110/22 kV na 
stávající síť vedení VN (společně jen jako „zařízení“). Jedná se o síť technického vybavení, která 
je zřizována ve veřejném zájmu (§2 odst. 2 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon) ve znění 
pozdějších předpisů). Umístění stavby na služebných pozemcích je vyznačeno v příloze č. 1 této 
smlouvy. 
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ČLÁNEK III. – PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
1. Povinný z věcného břemene touto smlouvou zřizuje ve prospěch oprávněného z věcného 

břemene věcné břemeno (služebnost) jako věcné právo, spočívající v povinnosti povinného 
z věcného břemene (jako osoby obtížené služebností) strpět kabelové vedení VN přes služebné 
pozemky, jeho provozování, udržování a opravy, a to v rozsahu vymezeném geometrickým 
plánem. Věcné břemeno se zřizuje na dobu existence zařízení.  

2. Povinný z věcného břemene touto smlouvou zřizuje ve prospěch oprávněného z věcného 
břemene věcné břemeno (služebnost) jako věcné právo, spočívající v povinnosti povinného 
z věcného břemene (jako osoby obtížené služebností) strpět vedení optického kabelu přes 
služebné pozemky, jeho provozování, udržování a opravy, a to v rozsahu vymezeném 
geometrickým plánem. Věcné břemeno se zřizuje na dobu existence zařízení.  

3. Rozsah věcného břemene uvedeného v odst. 1 je vymezen geometrickým plánem č. 1510-
813b/2017 ze dne 5. 12. 2017 vyhotoveným ing. Michalem Hladišem. 

4. Rozsah věcného břemene uvedeného v odst. 2 je vymezen geometrickým plánem č. 1510-
813b/2017 ze dne 5. 12. 2017 vyhotoveným ing. Michalem Hladišem. 

 

ČLÁNEK IV. – ÚPLATA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
1. Věcné břemeno uvedené v čl. III odst. 1 se zřizuje úplatně, a to za jednorázovou náhradu, 

stanovenou na základě znaleckého posudku č. 039/2014 ze dne 12. 11. 2014, vyhotoveného TOP 
auditing s.r.o., kterým byla zjištěna obvyklá jednotková cena věcného břemene na služebných 
pozemcích ve výši 79 Kč/ m2 plochy věcného břemene. Výše náhrady byla vypočtena jako 
součin této jednotkové ceny a počtu metrů čtverečních plochy věcného břemene podle vymezení 
v geometrickém plánu, a takto stanovená na 143 839,- Kč. Tato částka bude navýšena o částku 
odpovídající dani z přidané hodnoty dle platné zákonné sazby.  

2. Věcné břemeno uvedené v čl. III odst. 2 se zřizuje úplatně, a to za jednorázovou náhradu, 
stanovenou na základě znaleckého posudku č. 1899-104/2015 ze dne 2. 12. 2015, vyhotoveného 
Ing. Vítězslavem Hlaváčkem, Nivnická 78, 687 62 Dolní Němčí, kterým byla zjištěna obvyklá 
jednotková cena věcného břemene na služebných pozemcích ve výši 79 Kč/ m2 plochy věcného 
břemene. Výše náhrady byla vypočtena jako součin této jednotkové ceny a počtu metrů 
čtverečních plochy věcného břemene podle vymezení v geometrickém plánu, a takto stanovená 
na 143 839,- Kč. Tato částka bude navýšena o částku odpovídající dani z přidané hodnoty dle 
platné zákonné sazby.  

3. Smlouva o zřízení věcného břemene není daňovým dokladem. 

4. Náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 287 678,- Kč stanovenou podle odst. 1 a 2 tohoto 
článku, navýšenou o částku odpovídající DPH, zaplatí oprávněný z věcného břemene na základě 
zálohové faktury se splatností 30 dnů od vystavení, bezhotovostním převodem na účet povinného 
z věcného břemene, uvedený v zálohové faktuře. 

5. Povinný z věcného břemene vystaví zálohovou fakturu na fakturační společnost: E.ON Distribuce, 
a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 28085400 a tuto zašle nejpozději do 10 
dnů od podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene na adresu: E.ON Česká republika, s.r.o., 
Zlínská 230, 765 27 Otrokovice. Přílohou zálohové faktury bude prostá kopie oběma smluvními 
stranami podepsané smlouvy o zřízení věcného břemene. Jestliže uložená zálohová faktura 
nebude ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, vyzvednuta, zálohová faktura 
se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Náhrada je zaplacena připsáním 
odpovídající částky na účet povinného z věcného břemene. 

6. Podepsané smluvní dokumenty budou do doby zaplacení náhrady za zřízení věcného břemene 
uloženy u povinného z věcného břemene. Návrh na vklad práva odpovídajícího věcnému 
břemenu bude podán po zaplacení náhrady za zřízení věcného břemene. 
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7. Povinný z věcného břemene se zavazuje do 15 dnů po zaplacení náhrady za zřízení věcného 
břemene zaslat všechna oběma stranami podepsaná vyhotovení smlouvy o zřízení věcného 
břemene a návrhu na vklad na adresu: E.ON Česká republika s.r.o., Zlínská 230, 765 02 
Otrokovice. Po jejich obdržení se oprávněný z věcného břemene zavazuje bezodkladně předložit 
dokumenty příslušnému katastrálnímu úřadu za účelem vkladu práva do katastru nemovitostí.  

8. Povinný z věcného břemene bere na vědomí, že zařízení bude chráněno ochranným pásmem dle 
energetického zákona. 

9. Oprávněný z věcného břemene se zavazuje, že při výkonu oprávnění z věcného břemene bude 
co nejvíce šetřit práv povinného z věcného břemene a vstup na služebné pozemky s ním předem 
projedná. Po skončení prací uvede služebné pozemky do předchozího stavu, nedohodne-li se 
s povinným z věcného břemene jinak. Při náhlém poškození zařízení platí ustanovení § 1268 
občanského zákoníku. 

10. Náhrada za zřízení věcného břemene nezahrnuje náhradu škody na polních kulturách, popř. jiném 
majetku, způsobené při zřizování stavby nebo výkonem práva odpovídajícího věcnému břemenu, 
popř. v souvislosti s uvedením služebných pozemků do náležitého stavu, kterou se oprávněný 
z věcného břemene zavazuje uhradit povinnému z věcného břemene či uživateli pozemku 
samostatně. 

11. Povinný z věcného břemene upozorňuje oprávněného z věcného břemene na to, že pozemky (části 
pozemků) p. č. 458, p. č. 460, p. č. 461, p. č. 462, p. č. 463/3, p. č. 463/5, p. č. 463/6, p. č. 474/7, 
p. č. 474/8, p. č. 474/11, p. č. 474/16, p. č. 474/41, p. č. 474/42, p. č. 474/43, p. č. 484/12, p. č. 
484/13, p. č. 948/1, p. č. 948/4, p. č. 955/3, p. č. 955/4, p. č. 956/11, p. č. 957/2, p. č. 1025/4 a p. 
č. 1028 v k. ú. Všetuly jsou v době uzavření této smlouvy propachtovány společnosti Farma Holešov 
s.r.o., se sídlem Bořenovská 1356/11, 769 01 Holešov a pozemky (části pozemků) p. č. 493/6, p. č. 
474/11, p. č. 474/12 a p. č. 957/2  Františku Janalíkovi, se sídlem Holešov, Všetuly, 6. května 21. 

 

ČLÁNEK IV. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smlouva je platná ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinná je však nejdříve 
datem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

2. Smluvní strany mohou měnit, doplňovat a upřesňovat tuto smlouvu pouze písemnými dodatky 
k této smlouvě. 

3. Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Povinný z věcného 
břemene obdrží 2 její vyhotovení, oprávněný z věcného břemene 2 její vyhotovení z toho 1 
vyhotovení bude přílohou návrhu na vklad do katastru nemovitostí.  

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a 
na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

Doložka Zlínského kraje dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje 

Datum a číslo jednací: ………………………. 
PŘÍLOHA Č.1.: Geometrický plán se zaznačením věcných břemen 

Ve Zlíně dne: ………………… V Brně dne: …………………….. 

Povinný z věcného břemene: Oprávněný z věcného břemene: 

Zlínský kraj 

 

 

 

 E.ON Distribuce, a.s. 

 

 

 

Jiří Čunek                                                       Ing. Dana Mrvová 

hejtman                                                                            Manažer věcných břemen 


