
Smlouva o zajištění služby distribuční soustavy 
pro OPM připojená na napěťové hladině NN 

(dále jen "Smlouva")

Číslo smlouvy: 1001167578 
EAN :859182400201443915

eg-d

Zákazník
Správa železnic, státní organizace
Se sídlem: Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

Došlé platby - číslo účtu / kód banky: . ............... 
Odeslané platby - číslo účtu / kód banky: ................. 
Adresa pro elektronické doručování daňových dokladů včetně 
předpisu záloh:
(dále jen „zákazník")

a

Za kterého jedná:
Telefon: ................ Fax: 
E-mail: ................................... 
Kontaktní osoba: ....................

Provozovatel distribuční soustavy 
EG.D, a.s.
Se sídlem: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 8477 
IČ: 28085400 DIČ: CZ28085400 Číslo licence na distribuci elektřiny: 120806026 
Zastoupená společností:
E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem: F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 13S2
IČ: 26078180, DIČ: CZ26078180
Za kterou jedná: Romana Ondráčková
Adresa pro zasílání písemností: E.ON Česká republika, s.r.o., Středisko služeb zákazníkům, poštovní přihrádka 
54, 656 54 Brno,
Bankovní spojení: . . . ..................... 
(dále jen „provozovatel DS")

uzavírají v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění a jeho prováděcími 
předpisy tuto Smlouvu:

I. Předmět smlouvy
1. Závazek provozovatele DS zajišťovat zákazníkovi službu distribuční soustavy, tj. distribuci elektřiny a služby 

související se zabezpečením spolehlivého a bezpečného provozu distribuční soustavy (dále jen „služba 
distribuční soustavy").

2. Závazek zákazníka zaplatit provozovateli DS cenu služby distribuční soustavy.

II. Odběrné /předávací místo (OPA/I), měření, rezervovaný příkon
Ulice, číslo popisné / orientační: Troubsko 5 Sazba distribuce: C02d

PSČ, obec: 664  41 Troubsko Napěťová úroveň: NN
EAN: 859182400201443915 Měření je umístěno na straně: NN
Číslo OPM pro službu distribuční soustavy: 4700005556 Stupeň zajištění kvality a
Třída typového diagramu: spolehlivosti dodávky elektrické
Hodnota rezervovaného příkonu: 40 A energie: standardní

Typ měření: C

III. Příkon a množství elektřiny
Příkon odpovídá hodnotě hlavního jističe před elektroměrem: 3 x 40  A 
Výše zálohy pro 1 zúčtovací období: 6 000 Kč
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IV. Cena, zálohy a platební podmínky Cyklus záloh: Čtvrtletní
Adresa pro zasílání korespondence včetně daňových dokladů: Způsob úhrady záloh: Převod z účtu
Správa železnic, státní organizace, Kounicova 688/26, 602 00 Brno Způsob úhrady faktury: převod z účtu

Pro poskytování služby distribuční soustavy platí 
pevné ceny stanovené platným cenovým 
rozhodnutím ERU.

Fakturační období: jednou za 12 měsíců
Vyhodnocování a fakturace služby distribuční soustavy v OPM  bude probíhat podle pravidel popsaných v
právních předpisech a podle platného Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.

V. Zvláštní ujednání
1. Je-li zákazník povinným subjektem podle zákona o registru smluv, zavazuje se v souvislosti s uzavřením 

této Smlouvy splnit povinnosti vyplývající z uvedeného zákona. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu k 
uveřejnění zašle správci registru smluv zákazník. Zákazník bere na vědomí, že nesplní-i povinnost uveřejnit 
tuto Smlouvu prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je 
zrušena od počátku. Za případnou majetkovou újmu, která by nesplněním povinností zákazníka dle 
citovaného zákona vznikla provozovateli DS, odpovídá zákazník.

2. Zjistí-li provozovatel DS u OPM  nesoulad mezi hodnotou příkonu (hodnotou hlavního jističe před 
elektroměrem) sjednanou v čl. II a skutečným stavem, je provozovatel DS oprávněn fakturovat cenu za 
službu distribuční soustavy podle skutečné hodnoty příkonu zjištěného v OPM  a zákazník je povinen cenu 
fakturovanou podle skutečného stavu uhradit.

3. Pokud v průběhu trvání této Smlouvy ERU zruší sjednanou distribuční sazbu, nemá taková skutečnost vliv 
na trvání této Smlouvy. Provozovatel DS je oprávněn fakturovat cenu za službu distribuční soustavy ve výši 
distribuční sazby určené podle podmínek pro změnu sazby stanovených cenovým rozhodnutím ERU, nebo 
nestanoví-li cenové rozhodnutí podmínky změny sazby, potom podle distribuční sazby nejblíže odpovídající 
zrušené distribuční sazbě.

4. Pokud cenové rozhodnutí stanoví podmínku pro uplatnění distribuční sazby, že nelze v OPM  připojit výrobnu 
elektřiny, je provozovatel DS v případě připojení výrobny elektřiny v OPM  oprávněn fakturovat cenu za 
službu distribuční soustavy ve výši distribuční sazby určené podle podmínek stanovených pro tyto případy 
cenovým rozhodnutím ERU. Pokud cenové rozhodnutí podmínky pro změnu distribuční sazby při připojení 
výrobny elektřiny nestanoví, je provozovatel DS oprávněn fakturovat cenu za službu distribuční soustavy 
podle distribuční sazby, která podmínkami pro její uplatnění nejblíže odpovídá původně sjednané distribuční 
sazbě a podmínkám odběru elektřiny v OM.

VI. Podmínky zajištění služby distribuční soustavy
Služba distribuční soustavy se uskutečňuje v souladu s Podmínkami zajištění služby distribuční soustavy v 
elektroenergetice pro odběrná nebo předávací místa připojená na napěťové hladině NN (dále jen „PDE NN"), 
které jsou nedílnou součástí této Smlouvy jako její Příloha. PDE NN podrobněji upravují vzájemná práva a 
povinnosti smluvních stran této Smlouvy. S jejich obsahem smluvní strany souhlasí a zavazují se je dodržovat. 
Dále se smluvní strany zavazují dodržovat Pravidla provozování distribuční soustavy provozovatele DS, 
schválená Energetickým regulačním úřadem, zveřejněná na internetových stránkách provozovatele DS a 
aktuálně platná po celou dobu trvání této Smlouvy.

VII. Ostatní ujednání
Zákazník se zavazuje pravidelně a včas hradit zálohy za službu distribuční soustavy, pokud byla povinnost 
hrazení záloh sjednána nebo provozovatelem DS předepsána formou předpisu záloh. Zálohy jsou kalkulovány z 
předpokládané platby bez DPH zvýšené o příslušnou DPH.

Vlil. Opatření přijímaná při předcházení stavu nouze a ve stavu nouze
Smluvní strany se zavazují postupovat v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice dle 
příslušného právního předpisu (v době uzavření této Smlouvy vyhláška č. 80/2010 Sb., ve znění pozdějších 
přepisů).

IX. Termín zahájení poskytování služby distribuční soustavy, doba trvání smlouvy



Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Doba trvání závazku začíná od zahájení poskytování služby 
distribuční soustavy.
Termín zahájení poskytování služby distribuční soustavy:
a) v případě změny typu smlouvy (tj. v případě, kdy před sjednáním této Smlouvy měl Zákazník zajištěnu 

dodávku elektřiny do OPM  podle čl. II této Smlouvy na základě smlouvy o sdružených službách dodávek 
elektřiny) od okamžiku, ke kterému je po sjednání této Smlouvy pro OPM  uvedené v čl. II v systému 
operátora trhu (dále jen „OTE") přiřazen dodavatel elektřiny dodávající elektřinu na základě smlouvy o 
dodávce elektřiny,

b) v případě poskytování služeb distribuční soustavy do již registrovaného OPM  uvedeného v čl. II v systému 
OTE dnem sjednání této Smlouvy, popřípadě pozdějším dnem sjednaným v této Smlouvě,

c) v případě dodávky elektřiny do nově vzniklého OPM  (tj. v případě, kdy do OPM  uvedeného v čl. II této 
Smlouvy dosud nebyla uskutečňována dodávka elektřiny od dodavatele registrovaného v systému 
operátora trhu) ode dne, ke kterému je po sjednání této Smlouvy pro OPM  uvedené v čl. II v systému OTE 
přiřazen dodavatel elektřiny dodávající elektřinu na základě smlouvy o dodávce elektřiny, nebo den, kdy 
provozovatel DS provedl montáž měřicího zařízení v OPM, je-li tento den pozdější,

d) je-li zákazník povinnou osobou, na kterou se vztahuje povinnost uveřejňovat smlouvy v registru smluv podle 
zákona o registru smluv, a současně není-li tato Smlouva smlouvou, na kterou by dopadala některá z 
výjimek z povinnosti uveřejnění podle téhož zákona, ode dne, ke kterému je po sjednání této Smlouvy pro 
OPM  uvedené v čl. II v systému OTE přiřazen dodavatel elektřiny dodávající elektřinu na základě smlouvy o 
dodávce elektřiny, pokud zákazník splnil povinnost uveřejnit tuto Smlouvu prostřednictvím registru smluv a 
tuto skutečnost provozovateli DS doložil zasláním potvrzení o uveřejní v registru smluv; v případě 
poskytování služeb distribuční soustavy do již registrovaného OPM  uvedeného v čl. II s přiřazeným 
dodavatelem elektřiny v systému OTE dnem uveřejnění této Smlouvy v registru smluv, pokud zákazník 
splnil povinnost uveřejnit Smlouvu prostřednictvím registru smluv a tuto skutečnost provozovateli DS 
doložil zasláním potvrzení o uveřejnění,

e) v ostatních případech od okamžiku, ke kterému je po sjednání této Smlouvy pro OPM  uvedené v čl. II v 
systému OTE přiřazen dodavatel elektřiny dodávající elektřinu na základě smlouvy o dodávce elektřiny.

Způsoby ukončení závazků dle této Smlouvy jsou uvedeny v PDE NN, v ostatním se řídí obecnou úpravou 
zániku závazků podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

X. Ochrana osobních údajů
1. Zákazník nebo osoba oprávněná jednat za Zákazníka prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že jej již 

Provozovatel DS informoval o zpracování osobních údajů prostřednictvím příslušné žádosti nebo formuláře 
předcházejícího uzavření této Smlouvy.

2. Veškeré informace o zpracování osobních údajů Zákazníka, osoby oprávněné jednat za Zákazníka a dalších 
osob, které souvisí s touto Smlouvou, jsou trvale dostupné na www.egd.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

XI. Závěrečná ustanovení
Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude 
uzavřena, pokud ji zákazník podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, 
ledaže provozovatel DS takovou změnu nebo odchylku následně schválí.
Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení 558 odst. 2) zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tzn. v 
právním styku podnikatelů vylučují přihlížení k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném 
odvětví. Obchodní zvyklost tak nemá přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky. Smluvní 
strany prohlašují, že Smlouva představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech a neexistují 
náležitosti, které by smluvní strany neujednaly.
Sjednáním této Smlouvy zákazník projevuje souhlas s vystavováním a použitím daňových dokladů na platby za 
poskytnuté služby distribuční soustavy v elektronické podobě.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Práva 
a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy přechází na případné právní nástupce smluvních stran. 
Smluvní strany prohlašují, že se podrobně seznámily s obsahem této Smlouvy, jejímu obsahu porozuměly a 
nejsou si vědomy žádných překážek, nároků třetích osob ani jiných právních vad, které by jejímu uzavření 
bránily či způsobovaly její neplatnost. Na důkaz toho připojují k tomu oprávnění zástupci smluvních stran své 
podpisy.
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Příloha:
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Podmínky zajištěni služby distribuční soustavy v elektroenergetice pro odběrná nebo předávací 
místa připojená na napěťové hladině NN (PDE NN)

Za provozovatele DS:
EG.D, a.s.

V Brně dne: "  1 * 04 "  2021

Osoba oprávněná k
podpisu: Referent:

Romana Ondráčková

Za
zákazníka: Správa železnic, státní o^ga^|za^^

V ...............................  dne:.................

Osoba oprávněná k 
podpisu: Inq. Libor Tkáč

podpis osob oprávněných k podpisu podpis osob oprávněných < podpisu

S p ráva  žele; nic  
a f c »  státní organizace

Oblastní ředitelství Brno 
Kounicova 26, 611  4 3  Brno 
ICO : 70994234 
D IČ : C Z70994234 
Í1241
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PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY V ELEKTRONERGETICE
pro odběrná nebo předávací místa připojená na napěťové hladině NN 
(dále jen „PDENN")
1. Obecná ustanovení
1.1. Tyto PDE NN upravují ve smyslu §  1751 zákona č. 89/2012 Sb., 5.

občanský zákoník část obsahu smlouvy o zajištění služby 5.1
distribuční soustavy v elektroenergetice (dále jen „smlouva"), 
kterou mezi sebou sjednali společnost EG.D, a. s„ se sídlem Lidická 
1873/36, 602 00  Brno, IČ 28085400 jako provozovatel distribuční 
soustavy (dále jen „provozovatel DS") a zákazník nebo výrobce 
elektřiny nebo provozovatel distribuční soustavy nepřipojené 
přímo k přenosové soustavě (dále pro všechny jen „zákazník") za 
účelem poskytnutí služby distribuční soustavy v elektroenergetice 
a stávají se součástí smlouvy o zajištěni služby distribuční soustavy 
v elektroenergetice (dále jen „služba distribuční soustavy"), jestliže 
smluvní strany s nimi souhlasí a prohlásí je takto součástí smlouvy.

2. Povinnosti provozovatele DS
2.1. Provozovatel DS se zavazuje zajišťovat zákazníkovi službu 

distribuční soustavy.
2.2. Provozovatel DS se zavazuje zajišťovat službu distribuční soustavy 

v souladu s energetickým zákonem (v době vydání těchto PDE NN 
zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a 
souvisejícími právními předpisy a to v kvalitě garantované v 
aktuálních Pravidlech provozování distribuční soustavy EG.D, a.s., 
uvedených na internetových stránkách provozovatele DS (dále jen 
„PPDS").

2.3. Provozovatel DS se zavazuje zajistit stupeň kvality a spolehlivosti 
služby distribuční soustavy, sjednaný ve smlouvě dle platných čs. 
norem, právních předpisů a PPDS.

3. Práva a povinnosti zákazníka
3.1. Zákazník se zavazuje platit provozovateli DS regulovanou cenu za 

službu distribuční soustavy, případně jiné, právními předpisy 
stanovené regulované platby.

3.2. Zákazník se zavazuje udržovat své odběrné/předávací zařízení ve 
stavu, který odpovídá příslušným technickým normám a platným 
právním předpisům.

3.3. Zákazník se zavazuje řídit se PPDS.
3.4. Při změnách instalovaných spotřebičů v rámci platného 

rezervovaného příkonu se zákazník zavazuje konzultovat s 
provozovatelem DS připojování spotřebičů, u nichž lze 
předpokládat ovlivňováni sítě v neprospěch ostatních odběratelů.
Jde zejména o spotřebiče s rázovou, kolísavou či nelineární časově 
proměnnou charakteristikou odběru elektřiny, motorů s těžkým 
rozběhem, kolísavým odběrem elektřiny nebo s částečným 
zapínáním, a svařovacích přístrojů. Připojeni vlastního zdroje 
elektrické energie je nutné vždy projednat s provozovatelem DS.

3.5. Zákazník si může zvolit sazbu distribuce elektřiny za předpokladu 
splnění stanovených podmínek dle platného Cenového rozhodnutí 
Energetického regulačního úřadu.

4. Měření odběru elektřiny a provádění odečtu
4.1. Způsob měření odběru elektřiny, typ a umístění měřicího zařízení, 

jakož í další podmínky měření, provádění odečtů a předávání 
naměřených údajů se řídí energetickým zákonem (v době vydání 
těchto PDE NN zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů) a ostatními právními předpisy, kterým se stanoví 
podrobnosti měření odběru elektřiny a předávání technických 
údajů, dále platnými PPDS.

4.2. Montáž měřicího zařízení provede provozovatel DS po splnění jím 
stanovených technických podmínek pro měření odběru elektřiny, 
je-li montáž měřicího zařízení možná.

4.3. Veškeré závady na měřicím zařízení včetně porušení zajištění proti 
neoprávněné manipulaci, které zákazník zjisti, ohlásí neprodleně 
provozovateli DS.

4.4. Použití podružných měřících, kontrolních, signalizačních a 
regulačních zařízení napojených na měřící zařízení provozovatele 
DS je možné jen se souhlasem provozovatele DS. Připojeni provádí 
provozovatel DS na náklad zákazníka.

4.5. Zákazník je povinen umožnit provozovateli DS přístup k měřicímu 
zařízení za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či 
odebrání měřicího zařízení.

Změny smlouvy
Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude měněna nebo 
doplňována pouze formou písemného oznámení druhé straně, aniž 
by se uzavíral listinný dodatek nebo nová smlouva v případech, kdy 
dochází ke změně:
a) způsobu úhrady faktur nebo záloh
b) cyklu záloh
c) bankovního spojení provozovatele DS
V ostatních případech se uzavírá listinný dodatek ke smlouvě nebo 
nová smlouva.

6. Ceny, způsob a místo úhrady plateb
6.1. Ceny za službu distribuční soustavy či jiné právními předpisy 

stanovené platby má provozovatel DS právo účtovat ve výši a 
rozsahu dle platného Cenového rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu (dále jen „platby").

6.2. K účtovaným platbám se připočítává daň z přidané hodnoty dle 
platných právních předpisů.

6.3. Platby se účtují fakturami za období, které je vymezeno 
pravidelnými odečty minimálně jednou ročně.

6.4. Zákazník platí na platby zálohy dle způsobu a cyklu dohodnutého ve 
smlouvě a to ve výší stanovené z předpokládané roční platby. 
Zálohy jsou kalkulovány bez DPH a zvýšené o příslušnou DPH. 
Zálohy jsou splatné dle data uvedeného na faktuře nebo v předpisu 
splátek záloh.

6.5. Pro první zúčtovací období se předpokládaná výše roční platby 
stanovuje z předpokládané spotřeby za příslušné fakturační období.
V  dalších zúčtovacích obdobích se výše záloh stanovuje ze spotřeby 
v předcházejícím fakturačním období, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak.

6.6. Zákazník je na každé faktuře nebo předpisu splátek záloh seznámen 
s výší záloh na následující zúčtovací období, počtem záloh a s 
termíny splatnosti záloh.

6.7. Faktury na platby jsou splatné 14 dnů od data jejich vystavení. 
Připadne-li den splatnosti platby na den pracovního volna nebo na 
den pracovního klidu, je dnem splatnosti nejbližší následující 
pracovní den.

6.8. Zaplacením plateb se rozumí připsání celé fakturované částky na 
účet provozovatele DS.

6.9. Zaplacené zálohy jsou vypořádány ve faktuře. Rozdíl mezi 
zaplacenými zálohami a celkovou vyúčtovanou částkou je vyrovnán 
na základě vystavené faktury s tím, že doplatek hradí zákazník v 
termínu splatnosti tak, aby byl v den splatnosti připsán na účet 
provozovatele DS. Případné přeplatky vrátí provozovatel DS 
zákazníkovi bezhotovostním převodem na jeho účet, uvedený ve 
smlouvě nebo poštovní poukázkou v termínu splatnosti faktur.

6.10. Při prodlení s úhradou sjednaných peněžitých povinností je věřitel 
oprávněn požadovat po dlužníku úrok z prodlení ve výši 0,05 %  z 
dlužné částky denně a dlužník je povinen je uhradit.

6.11. Termín splatnosti úroku z prodlení je 14  dnů od vystavení jeho 
vyúčtování.

6.12. Počet dnů prodlení v případě pozdní úhrady zálohy bude počítán od 
data splatnosti předepsané zálohy do data její úhrady, nejdéle však 
do data splatnosti faktury za období, kterého se záloha týkala.

6.13. Všechny platby se provádí bezhotovostně buď inkasem z 
bankovního účtu zákazníka nebo příkazem k úhradě ve prospěch 
provozovatele DS na číslo účtu uvedené na měsíční faktuře nebo 
jiným, ve smlouvě dohodnutým způsobem. V případě, že faktura 
nebude obsahovat číslo účtu, je zákazník povinen provést platbu ve 
prospěch čísla účtu provozovatele DS, uvedeném ve smlouvě. 
Způsob placení je sjednán ve smlouvě.

6.14. V bankovním styku budou používány variabilní symboly, uvedené 
na příslušné faktuře. Konstantní symboly budou používány dle 
platných bankovních pravidel.

6.15. Pokud zákazník poukáže platbu s nesprávným variabilním 
symbolem nebo ji poukáže na jiný bankovní účet provozovatele DS 
než je uvedeno na faktuře, je provozovatel DS oprávněn mu platbu 
vrátit jako neidentifikovatelnou a účtovat mu úrok z prodlení za 
opožděné placení od data splatnosti až do obdržení správně 
poukázané platby.
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eg-d
Na platby, související se službou distribuční soustavy do více 
odběrných míst jednoho zákazníka, která mají stejné bankovní 
spojení a způsob úhrady plateb, může vyhotovit provozovatel DS po 
dohodě se zákazníkem sloučenou fakturu.
Adresa pro zasílání daňových dokladů je sjednána ve smlouvě. 
Sjednaným množstvím elektřiny se rozumí skutečné odebrané 
množství elektřiny v daném období.
Dojde-li v průběhu fakturačního období ke změně úrovně cen 
plateb, je provozovatel DS oprávněn zálohy přiměřeně upravit. 
Místem plnění pro peněžité závazky zákazníka je ve smyslu § 1954 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. banka, u níž má provozovatel DS 
zřízený účet, jehož číslo je uvedeno ve smlouvě nebo na faktuře.

Omezení a přerušení dodávky nebo distribuce
Provozovatel DS má právo omezit nebo přerušit dodávku elektřiny 
zákazníkovi v případech stanovených energetickým zákonem (v 
době vydání těchto PDE NN zákon č. 458/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů).
Provozovatel DS má povinnost přerušit distribuci elektřiny 
zákazníkovi na základě žádosti obchodníka s elektřinou nebo 
výrobce elektřiny v případě neoprávněného odběru elektřiny ve 
smyslu energetického zákona (v době vydání těchto PDE NN zákon 
č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Ukončení a zánik smlouvy
Platnost smlouvy končí v případě:
a) uplynutí doby, na kterou je smlouva sjednána,
b) ukončení smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 

k distribuční soustavě,
c) dohody smluvních stran,
d) ukončení odběru zákazníka v odběrném místě uvedeném ve 

smlouvě; ukončení odběru oznámí zákazník písemně 
provozovateli DS nejméně 30 dnů předem a umožní mu 
provedení úkonů souvisejících s ukončením odběru a zajistí 
odpojení svého odběrného zařízení od zařízení provozovatele 
DS,

e) jednostranného odstoupení kterékoli ze smluvních stran, 
přičemž právo na odstoupení vzniká příslušné smluvní straně v 
případě, že druhá smluvní strana neplní povinnosti vyplývající 
ze smlouvy a ani po písemném vyrozumění neodstraní 
nedostatky bez zbytečného odkladu,

f) výpovědí, byla-li smlouva sjednána na dobu neurčitou, a to s 
výpovědní dobou v délce 1 měsíc.

Předcházení škodám
Smluvní strany se zavazují navzájem se informovat o všech 
skutečnostech, kterých jsou si vědomy, že by mohly vést ke 
škodám a usilovat o odvrácení hrozících škod.

Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné 
neplnění povinností daných smlouvou, a to v případech, kdy strana 
prokáže, že splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale 
zabránila mimořádná nepředvídatelná nebo nepřekonatelná 
překážka ve smyslu §  2913 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, nebo za podmínek, kdy je odpovědnost za škodu vyloučena 
energetickým zákonem (v době vydání těchto PDE NN zákon č. 
458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) nebo jiným právním 
předpisem.

10. Ustanovení přechodná a závěrečná
10.1. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a utajovat 

před třetími osobami důvěrné informace. Žádná ze smluvních stran 
bez písemného souhlasu druhé smluvní strany neposkytne 
informace o obsahu této smlouvy, s výjimkou veřejně 
publikovaných informací, a to ani v dílčím rozsahu třetí straně s 
výjimkou osob ovládajících a osob ovládaných stejnou ovládající 
osobou ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o 
obchodních korporacích. Stejným způsobem budou strany chránit 
důvěrné informace a skutečnosti tvořící obchodní tajemství třetí 
osoby, které byly touto třetí stranou některé ze smluvních stran 
poskytn.uty se svolením jejich dalšího užití. Závazek ochrany utajení 
trvá po celou dobu trvání skutečností tvořících obchodní tajemství 
nebo trvání zájmu chránění důvěrných informací.

10.2. Uzavřením smlouvy se ruší všechny smluvní vztahy, související se 
službou distribuční soustavy do předmětných odběrných míst, 
uzavřené mezi stejnými smluvními stranami nebo jejich právními 
předchůdci.

10.3. Právní vztahy smluvních stran se řídí českým právem.

10.4. Smlouva může být měněna a doplňována pouze listinnými dodatky 
podepsanými k tomu oprávněnými zástupci smluvních stran, s 
výjimkou případů popsaných v čl. 5.1 těchto PDE NN. K návrhu 
dodatku jsou strany povinny vyjádřit se do 30  dnů od jeho obdržení. 
Po tutéž dobu je návrhem dodatku vázána strana, která jej odeslala. 
Návrh nelze přijmout s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 
1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb.

10.5. Ke dni skončení smlouvy zanikají veškerá práva a povinnosti 
smluvních stran ze smlouvy vyplývající s výjimkou těch závazků 
obsažených v jejich ustanoveních, z jejichž povahy vyplývá, že mají 
trvat i nadále.

10.6. V případě rozporu mezi smlouvou a těmito PDE NN mají přednost 
ustanovení dohodnutá ve smlouvě.

10.7. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto PDE či smlouvy
neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která 
zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně 
zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení
neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava podle 
obecně závazných právních předpisů České republiky.

10.8. Tyto PDE jsou platné dnem 1.1.2016.
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