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Dodatek č. 02 Smlouvy o přeložce zařízeni distribuční soustavy č. 13012148

uzavřené dle ust. § 47 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona a ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku mezi
Žadatelem P0ÍÍ
Kraj Vysočina
Sídlo: Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01 Jihlava 
IČ: 70890749, DIČ: CZ70890749 
Adresa pro zasílání písemností:
Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01 Jihlava 
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA - hejtmanem kraje
K podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houska, náměstek hejtmana Q 'i.

a
Provozovatelem distribuční soustavy {dále jen „Provozovatel DS") f t, c
EG.D, a.s.

-6. 04. W
Podatelna Brno ..

Sídlo: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
Zápis v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu 8, vložce 8477 
28085400 DIČ: CZ28085400
Zástupce; ve věcech smluvních: Ing. Zdenek Máca, Management připojování a přeložek 

ve věcech technických: Ing. Zdeněk Kubů, 565 31 - 4430, zdenek.kubu@egd.cz 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 35-4544230267/0100 variabilní symbol: 9090000617 
1BAN: CZ45 0100 0000 3545 4423 0267 BIC (SWIFT) kód: KOMBCZPP 
(dále jen „Provozovatel DS")
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1. Předmět dodatku
"Nepodstatné zvýšení nákladů stavby" oproti předpokládaným nákladům stavby uvedených ve Smlouvě o přeložce 
zařízení distribuční soustavy č. 13012148 dle čl. III. Výše a splatnost úhrady nákladů na provedení přeložky odst. 1).

V souladu s ustanovením Čl. III. Výše a splatnost úhrady nákladů na provedení přeložky, odst. 4.a)
- Provozovatel distribuční soustavy odesláním dopisu "Upřesnění podílu zákazníka na oprávněných nákladech přeložky 
DS - předpis platby" dne 17.3.2021 splnil svojí povinnost písemného oznámení "nepodstatného zvýšení nákladů stavby" 
přeložky zařízení distribuční soustavy 1030048763 li/128 Lukavec-obchvat, $0411 - úprava NN
- Smluvní strany berou na vědomí, že po zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby Provozovatele DS 
"1030048763 11/128 Lukavec-obchvat, S0411 - úprava NN" dochází z důvodu použití technologie řízeného protlaku v 
délce 34 m pro uložení kabelového vedení v místě křížení budoucí komunikace k "nepodstatnému navýšení nákladů 
stavby"takto:
Výše nákladů na provedení přeložky dle smlouvy stanovená na základě měrných nákladů činila 225 535 KČ.
Upřesněná částka dle zpracované projektové dokumentace pro realizaci stavby Činí 245 278 Kč.
Celkově tedy dochází k navýšení nákladů stavby o částku 19 743 Kč (navýšení nákladů stavby o 8,75%).

II. Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění a nejsou tímto dodatkem jakkoliv 
dotčena.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku. 
Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji oprávněné osoby 
obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
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Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

České Budějovice,
dne:........... 2021
Za P rovozo vatele,OS:

Ing. Zdeněk Máca
Vedoucí managementu připoj.a přeložek 
EG.D, a.s.
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ing. Jaroslav Houška 
náměstek hejtmana 
Kraj Vysočina

S'A S87 33 Jihlava
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