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DOPORUČENĚ
Statutám' město České Budějovice 
nám. Přemysla Otakara II l/l 
České Budějovice l 
370 Ol České Budějovice

České Budějovice, 13.03.2020

E. ON Distribuce, a.5, 
Rozvoj sítí západ
F. A. Gerstnera 2151/6 
370 01 České Budějovice

www.eon-distribuce.cz

Ing. Jiří Čeleda
1+420*339115573
jfrl.celeda@eon.cz

Naše značka 
135711*9000016520 /

Vyjádření k Žádosti o ukončení smlouvy 
o připojení k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s* 
č. 9000015520 /12365149.

Vážený žadateli,

obdrželi jsme Vaši žádost o ukončení Smlouvy o připojení k distribuční 
soustavě (dále jen „Smlouva"4) č. 9000015520 / 12365149, kterou 
E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy posoudila.

V příloze Vám zasíláme Dohodu o ukončení smlouvy o připojení 
(dále jen „Dohoda") na základě, které zaniká rezervace příkonu a to 
v den podpisu Dohody oběma smluvními stranami,

K. Vašemu přijetí návrhu Dohody a jejímu uzavřeni je nutné obě 
vyhotovení Dohody podepsat a jedno podepsané vyhotovení zaslat 
zpět. Druhý výtisk si ponechte pro vlastní potřebu.

S přátelským pozdravem

Ing. Michal Tu^ek 
Rozvoj sítí západ 
E.ON Distribuce, a.s.

Sídlo společnosti:
FA Gerstnera 2151/6 
české Budějovice 7,

370 m České Budějovice 
Společnost |e zapsána 
v Obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem 
v českých Budějovicích, 
oddíl B* vložka 1772 
IČ: 230 B5 SCO
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Dohoda o ukončení Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z hladiny vysokého napětí 
e. 9000015520

Smluvní strany
Statutární město České Budějovice
Sidlo: nám. Přemysla Otakara II. l/l, České Budějovice i, 370 01 České Budějovice 
IČ: 00244732, DIČ; CZ00244732 
Adresa pro zasílání písemností:
Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara (1. 1/1, České Budějovice 1,370 tíl České Budějovice 
Zástupce vc věcech smluvních: Ing. Petr Holický, náměstkem primátora

ve věcech technických: ing. Jiřím Procházkou, technikem investičního odboru
kontaktní údaj:
IČO:
DIČ:
bankovní spojeni:
Č. účtu.:
(dále jen „Žadatel41) 
a

+420 386 802 207 
002 44 732 
CZ 00244 732
Česká spořitelna, a. s., pobočka České Budějovice 
4209522/0800

Provozovatelem distribuční soustavy 
E.ON Distribuce, a.s.
Sidlo: F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7t 370 01 České Budějovice
Zápis v OR: Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka i 772
IČ: 28085400 DIČ: CZ28085400
Zástupce: ve věcech smluvních: Ing. Michal Turek, Rozvoj sítí západ

vc věcech technických: Ing. Jiří Čeleda, 389 11 - 5578Jiri.celeda@eon.cz 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 35-4544230267/0100
variabilní symbol: 9090000214
IBAN: CZ45 0100 0000 3545 4423 0267
BIC (SWIFT) 
kód: KOMBCZPP

(dále jen „Provozovatel DS“)

1. Předmět smlouvy
l ) Smluvní strany se dohodly na ukončení Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny vysokého 

napětí č, 9000015520 (dále jen „Smlouva14) z důvodu na straně Žadatele. Smlouva zaniká ke dni podpisu této dohody 
oběma smluvními stranami.

2) Provozovatel DS prohlašuje, žc v souladu se Smlouvou dosud na nákladech souvisejících s připojením zařízení k 
distribuční soustavě a se zajištěním rezervovaného příkonu vynaložil částku ve výší 145 731 Kě.

3) Dosud uhrazená částka podílu na oprávněných nákladech činí 808 (100 Kě.

4) Na základě postupu v souladu s ust. Či. Vil Smlouvy vrátí Provozovatel DS Žadateli částku ve výší 662 269 Kč 
bezhotovostním převodem na bankovní účet Žadatele uvedený v záhlaví této dohody do 15 kalendářních dnů od 
podpisu této dohody oběma smluvními stranami.

5) Smlouvou stanovený rezervovaný příkon 1 010 kW zaniká dnem podpisu této dohody oběma smluvními stranami.
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II. Závěrečná ustanovení

1) Smluvní strany prohlašují, že veškeré vzájemné závazky ze Smlouvy jsou podpisem této dohody a uhrazením částek 
dle ČI. I odst. 4 této dohody vyrovnány.

2) Smlouvu lze uzavřít v listinné podobé nebo v elektronické podobě. Zaslal-ii Provozovatel DS Žadateli návrh smlouvy 
v listinné podobé, podepiše Žadatel nebo jeho oprávněný zástupce vlastnoručně návrh smlouvy a zašle jedno 
vyhotovení smlouvy Provozovateli DS. Zaslal-ii Provozovatel DS Žadateli návrh smlouvy v elektronické podobě ve 
formátu PDF s elektronickým podpisem osoby jednající za Provozovatele DS, podepíšc Žadatel nebo jeho oprávněný 
zástupce (jednající osoba) návrh smlouvy elektronickým podpisem a zašle podepsanou smlouvu v elektronické podobé 
Provozovateli DS. Smluvní strany se pro účely uzavření smlouvy v elektronické podobě výslovné dohodly, že k 
platnému elektronickému podepsání smlouvy jednajícími osobami smluvních stran může být použit výhradně platný 
kvalifikovaný elektronický podpis nebo plamy zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu.

3) Smluvní strany prohlašují, že se s textem této dohody seznámily a souhlasí s ním, na důkaz Čehož zástupci obou 
smluvních připojují své podpisy.

Za Pro vozový

Ing. Michal Turek7 
Vedoucí Rozvoje sítí západ

E.ONDUtrib^.^
F AuGErstncreŽl51/6
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Za Žadatele:

Statutární město České Buflějovice 
Ing. Petr Holický, náměstek primátora

9000015520


