
Ev.číslo smlouvy ŘSD ČR:

SMLOUVA

O ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE VYVOLANÉ INVESTICE 
související se stavbou „Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice -  Přerov"

která byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku, 
mezi těmito smluvními stranami (účastníky):

AI
Ředitelství silnic a dálnic ČR
sídlo:
IČ:
DIČ:
zastoupené: 
se sídlem
zástupce ve věcech technických:

Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 145 05
65993390
CZ65993390

, ředitelern Závodu Brno, 
v Brně, Šumavská 521/33, PSČ 602 00

(dále jen ŘSD ČR)

a 
B /
PRECHEZA a.s.
se sídlem: Nábř. Dr. E. Beneše 1170/24, 750 02 Přerov
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2953

IČ: 26872307
VAT: CZ26872307
zastoupená ve věcech smluvních:

místopředsedou představenstva 
členem představenstva 

a
zastoupená ve věcech technických:

výrobním ředitelem 
vedoucím energetiky a MaR

(dále jen Precheza)

C /
Veolia Energie ČR, a.s.
se sídlem: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 318 
IČ: 45193410

zastoupená ve věcech smluvních:
. místopředsedou představenstva 

členem představenstva 
a
zastoupená ve věcech technických:

(dále jen Veolia)

t a k t o :



Úvodní ustanovení

(1) Konstatuje se, že ŘSD ČR realizuje investiční akci -  stavbu s názvem: „ Dálnice D1, 
stavba 0136 Říkovice - Přerov“ (dále jen Stavba). Na tuto Stavbu bylo vydáno Magistrátem 
města Přerova, stavebním úřadem územní rozhodnutí č.j. 2005/3229/SÚ/KI ze dne 7.9.2006, 
které nabylo právní moci dne 12.8.2006.

(2) Výše uvedenou Stavbou bude nutné, jakožto vyvolanou investici, vybudovat provizorní 
vedení VN pro areál společnosti Precheza a.s., případně areál bývalých Přerovských 
strojíren, a to po dobu provedení přeložek W N , označených v dokumentaci Stavby jako SO 
403 -  Přeložka W N  V551/552 a W N  V5679/5680 a SO 404 -  Napojení vedení W N  
V5679/5680 od TR v Přerovských strojírnách.

Provizorní vedení VN pro areál společnosti Precheza a.s., případně areál bývalých 
Přerovských strojíren bude realizováno v rámci Stavby jako SO 413.3 -  Provizorní 
připojení VN strojíren a Prechezy, a to dle a v rozsahu projektové dokumentace PDPS 
vypracované firmou Dopravoprojekt Brno a.s. 12/2017 a RDS zpracovanou firmou Enpro 
Energo s.r.o., Valašské Meziříčí z 09/2019, (dále jen Projektová dokumentace). ŘSD se 
tímto výslovně zavazuje zaslat hotovou projektovou dokumentaci Precheze k vyjádření a 
případné připomínky Prechezy zapracovat do projektové dokumentace ještě před jejím 
finálním schválením z jeho strany.

I.

II.
Předmět smlouvy

(1) Sjednává se, že ŘSD ČR je oprávněno zajistit realizaci stavebního objektu, který je 
specifikován v článku I. odst. (2) této Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že za podmínek 
dále uvedených v této Smlouvě dojde k realizaci a předání stavebního objektu Precheze 
protokolem o předání a převzetí. Precheza s realizací stavebního objektu souhlasí a 
současně se zavazuje k jeho následnému převzetí.

(2) Pro účely realizace stavebního objektu uvedeného v této smlouvě v čl. I odst.(2), 
realizovaného za účelem zajištění nezbytného napojení areálu společnosti Precheza na 
elektrickou energii, se dále sjednává, že uzavřením této smlouvy uděluje společnost Veolia 
Energie ČR a.s. výslovný souhlas s vedením provizorního vedení VN po technologickém 
mostě v areálu společnosti Veolia v Přerově na dobu nezbytně nutnou (do doby provedení 
přeložek W N , v dokumentaci Stavby označeny jako SO 403 -  Přeložka W N  V551/552 a 
W N  V5679/5680 a SO 404 -  Napojení vedení W N  V5679/5680 od TR v Přerovských 
strojírnách).

Pro účely realizace stavebního objektu uvedeného v této smlouvě v čl. I odst.(2), 
realizovaného za účelem zajištění nezbytného napojení areálu společnosti Precheza na 
elektrickou energii, se dále sjednává, že uzavřením této smlouvy uděluje společnost 
Precheza výslovný souhlas s vedením provizorního vedení VN po pozemcích 3361/1 
(energomost) a 3361/55 (budova TPH -  energetika) ve vlastnictví Prechezy na dobu 
nezbytně nutnou (do doby provedení přeložek W N , v dokumentaci Stavby označeny jako 
SO 403 -  Přeložka W N  V551/552 a W N  V5679/5680 a SO 404 -  Napojení vedení W N  
V5679/5680 od TR v Přerovských strojírnách).
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(3) SO 413.3. bude zhotoven v rámci Stavby jako dočasný, na dobu nezbytně nutnou, tj. po 
dobu provedení přeložek W N , v dokumentaci Stavby označeny jako SO 403 -  Přeložka 
W N  V551/552 a W N  V5679/5680 a SO 404 -  Napojení vedení W N  V5679/5680 od TR 
v Přerovských strojírnách. Doba trvání se předpokládá max. 24 měsíců ode dne realizace. 
Předpokládaná cena SO 413.3. (dle PDPS) činí 5 157 431,- Kč bez DPH.

III.
Závazky smluvních stran

(1) ŘSD ČR se touto smlouvou zavazuje zajistit pro realizaci předmětu této smlouvy dle čl. II:
a) vstupní podklady pro projektovou a inženýrskou přípravu SO 413.3 a zapracovat 

připomínky Prechezy;
b) investorskou činnost pro projektovou přípravu Stavby, přičemž objekt specifikovaný v 

článku I. odst. (2) této Smlouvy bude projektován standardním způsobem, t.j. v souladu 
s obecně závaznými předpisy a technickými normami, platnými v České republice;

c) realizaci uvedeného objektu zhotovitelem v souladu s podmínkami územního 
rozhodnutí, podle schválené projektové dokumentace pro provádění stavby, ve které byly 
zapracovány připomínky Prechezy, včetně úhrady veškerých nákladů spojených 
s realizací a uvedením stavebního objektu do režimu dočasného užívání na dobu 
nezbytně nutnou (viz. čl. II, odst. (3); po uplynutí této doby se ŘSD ČR zavazuje k 
odstranění provizorního připojení.

(2 Precheza tímto z p l n o m o c ň u j e  ŘSD ČR k provádění všech úkonů nutných 
k zajištění přípravy a realizace objektu, které bude činit svým jménem ve prospěch 
PRECHEZA a.s., a to na základě této plné moci.
(3) Precheza tímto prohlašuje, že souhlasí s realizací předmětu smlouvy dle bodu II. této 
smlouvy za podmínek ve smlouvě uvedených, a realizaci umožní.

(4) ŘSD ČR se dále zavazuje:

a) vyzvat Prechezu k převzetí stavebního objektu uvedeného v této smlouvě v čl. I 
odst.(2). na dobu nezbytně nutnou (viz. čl. II, odst. (3);

(5) Precheza se zavazuje:

a) zúčastnit se předání a převzetí a uplatnit při něm své případné připomínky a 
námitky, které budou zohledněny v protokolu o předání a převzetí stavebního 
objektu. V tomto protokolu budou také uvedeny všechny vady a nedodělky včetně 
způsobu, podmínek a termínů jejich odstranění.

b) stavební objekt převzít i v případě, že bude vykazovat drobné vady a 
nedodělky, nebránící jejich uvedení do provozu.

c) po ukončení doby trvání, na kterou bude stavební objekt Precheze předán, předat jej 
zpět ŘSD ČR, na základě protokolu o předání a převzetí.

(6) Protokol podepíše zhotovitel stavebního objektu, ŘSD ČR a příslušný zástupce 
Prechezy. Při předání stavebního objektu bude předána i dokumentace jeho skutečného 
provedení. Cena stavebního objektu bude uvedena v předávacím protokolu pouze jako 
informativní, neboť je zahrnuta, dle platných právních předpisů, do celkových nákladů Stavby 
uvedené v článku I. odst. (1) této smlouvy, tedy ŘSD ČR nebude požadovat po Precheze 
jakoukoliv úhradu nákladů spojenou s provedením stavby.
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(7) Odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí, jakož i 
případných vad, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, bude u zhotovitele Stavby 
uplatňovat Precheza. Zhotovitel bude na tuto skutečnost ze strany ŘSD ČR upozorněn a je 
povinen smluvně zajistit, že se zhotovitel bude těmito vytčenými vadami zabývat dle 
podmínek smlouvy o dílo, kterou bude mít uzavřenou se ŘSD ČR, jinak odpovídá za škodu 
takto Precheze vzniklou. ŘSD ČR je povinna na písemnou výzvu prokázat Precheze splnění 
této povinnosti.

(8) Konstatuje se, že ke stavebnímu objektu zhotovitel poskytuje záruku v obvyklém 
rozsahu a s obvyklou délkou záruční doby 36 měsíců. ŘSD ČR se zavazuje ve smlouvě se 
zhotovitelem Stavby poskytnutí této záruky zajistit.

IV.
Závěrečná ustanovení

(1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření. Smlouva nabývá účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.

(2) Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být činěny jen písemnými, 
datovanými, číslovanými a řádně podepsanými dodatky.

(3) Precheza a Veolia berou na vědomí, že tato smlouva bude v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o registru smluv uveřejněna prostřednictvím registru^ smjuv, přičemž 
uveřejnění této smlouvy se zavazuje zajistit na své náklady a nebezpečí ŘSD ČR. ŘSD ČR 
se zavazuje také zajistit znečitelnění důvěrných informací před zveřejněním.

(4) Smlouva je sepsána v šesti vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží dva výtisky.

(5) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva obsahuje nezbytné osobní údaje a 
že budou vzájemně zpracovávat osobní údaje druhé smluvní strany ve smyslu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů) a souvisejících zákonů.
Osobní údaje budou smluvními stranami zpracovávány zejména za účelem a z titulu plnění 
práv a povinností plynoucích jim z této smlouvy a uložených jim platnými právními předpisy, 
a dále pro účely svých oprávněných zájmů, zejména bude-li třeba uplatňovat nebo obhajovat 
práva a nároky z této smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu existence tohoto 
smluvního závazku a po jeho zániku po dobu, po kterou z této smlouvy hrozí uplatnění 
právních nároků, prodlouženou o 1 kalendářní rok. Uvedené platí, pokud platné právní 
předpisy, např. zákon o účetnictví a zákon o archivnictví a spisové službě, nestanoví delší 
dobu uložení údajů.
Smluvní strany prohlašují, že jejich osobní údaje, příp. osobní údaje jejich členů, statutárních 
orgánů či zaměstnanců, jež jsou obsaženy v této smlouvě, jsou poskytovány dobrovolně v 
rámci plnění jejich podnikatelských, příp. pracovněprávních, povinností a jsou úplné a 
aktuální. Současně se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu informovat druhou 
smluvní stranu o jakékoliv změně, aby byla dodržena povinnost zpracovávat přesné, úplné a 
aktualizované údaje. V případě nepravdivosti prohlášení či nesplnění jakékoliv povinnosti 
týkající se zpracování osobních údajů je smluvní strana povinna nahradit druhé smluvní 
straně škodu z toho vzniklou, zejména nahradit správní pokutu uloženou jí Úřadem na 
ochranu osobních údajů.
Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje v souladu s platnými právními 
předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů. Další informace o zpracování 
osobních údajů, o jejich předávání i o právech garantovaných právní úpravou jsou uvedeny v 
Zásadách ochrany osobních údajů společnosti PRECHEZA a.s., dostupných na
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www.precheza.cz. Pokud je druhá smluvní strana pouze subjektem údajů a nikoliv správcem 
ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tzn. nakládá s osobními údaji bez 
souvislosti se svou obchodní či profesní činností nebo s osobními údaji nenakládá 
systematicky), nevztahují se na ni výše uvedené povinnosti s výjimkou povinnosti 
mlčenlivosti. Shora uvedené je pouze informací o zpracování prováděném společností 
PRECHEZA a.s.
Smluvní strany berou na vědomí, že osobní údaje z této smlouvy nejsou Odběratelem 
předávány ke zpracování třetím osobám usídleným Evropské unii ani ve třetích zemích. 
Smluvní strany se zavazují k povinnosti mlčenlivost stran veškerých osobních údajů 
zpracovávaných na základě této smlouvy

-  9 - 1 0 -  2019
V Brně dne .....1 .L : .0 S b r .2 8 1 9  V Přerově, dne:......................

Za Ředitelství silnic a dálnic ČP PRECHEZA a.s.

ředitel Závodu Brno místopředseda představenstva

PRECHEZA a.s. 

člen představenstva

Veolia Energie ČR a.s. 

místopředseda představenstva

Veolia Er/fergie ČR a.s. 

člen představenstva
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