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Smlouva o připojeni k distribučnisoustavě z napěťOvé hladiny nízkého napětíč. 9001809679

uzavřená v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění a jeho prováděcími předpisy mezi
Žadatelem
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Sídlo: Přilucká 213, Příluky, 760 01 Zlín lČ: 70887306,
DIČ: CZ70887306
Adresa pro zasäání písemností:
Přilucká 213, Příluky, 760 01Zlin
Zástupce ve věcech smluvních:
a
Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen nProvozovatel DS")
EG.D, a.s.
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 B, vložce 8477
lČ: 28085400 DIČ: CZ28085400
Zástupce: ve věcech smluvních:

ve věcech technických:
Bankovní spojeni: Komerční banka, a.s. či'slo účtu:

I. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je:
l) Závazek Provozovatele OS připojit za sjednaných podmínek ke své distribuční soustavě zařízení Žadatele pro odběr

elektřiny (dále jen ,,zařízenř' nebo také ,,odběrné místo") a zajistit rezervovaný příkon dle článku ||, této smlouvy.
2) Závazek Žadatele uhradit Provozovateli OS podíl na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného

příkonu (dále jen nPOdIl na oprávněných nákladech") dle této smlouvy.

Il. Technické podmínky připojení
Adresa odběrného místa: k.ú.Morkovice, p.č.1786/14 - hasičská sta nice
EAN: 859182400220378731
Rezervovaný příkon (tj. jmenovitá hodnota hlavního jističe před elektroměrem v A):
StávajIcI hodnota: O x O A
Nová hodnota sjednaná touto smlouvou: 3 x 125 A
Charakteristika jističe: Typ b
Napět'ová úroveň: 0,4 KV (NN)
Typ sItě: TN-C
Typ odběru: Zákazník NN podnikatel - trvalé připojeni
Charakterodběru: T5
Na odběrném místě bude celkový instalovaný příkon: 128 kW
z toho bude:
0svět(eni 8 kW
Elektrické vaření 5 kW
Ostatní spotřebiče 40 kW
Standardní spotřebiče do 16 A 20 kW
(3,5kW)
Klimatizace 20 kW
Motory, svářečky apod. 35 kW
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Stupeň zajištěni kvality a spolehlivosti dodávky elektrické energie:
Standardní stupeň daný platnými čs. normami a právními předpisy v době podpisu této smlouvy (vyhláška Č.540/2005
Sb. v platném znění, Pravidla provozováni distribuční soustavy, ČSN EN 50160 a souvisejici normy a předpisy).
Způsob připojeni zařízeni k distribuční soustavě:

a) Místo připojeni: Morkovice, Uhřická - rozšířené kabelové vedeni NN, nově osazený kabelový pilíř SR322 na hranici
pozemku p.č.1786/14.

V

b) Stručný popis způsobu připojení: Zařízeni žadatele bude připojeno po úpravě a rozšířeni distribuČní soustavy.
C) Hranice vlastnictví: ZařIzenI Provozovatele OS bude končit: v nově osazeném kabelovém pilíři SR322, pojistkovými

sokly vČetně.
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Zařízení Žadatele bude začínat: v nově osazeném kabelovém pilíři SR322, proudovými spoji vlastního odvodu (HOV)
od jisticích prvků v přípojném zařízení směrem k elektroměrovému rozvaděČi.

d) Typ měření: Měřeni bude nepřímé NN - typ B.
Budou pouŽity měřici transformátory proudu s převodem 150/5.

e) UrMstění měření: Měřeni bude umístěno v rozvaděči žadatele (umístěném na hranici pozemku, v pilíři nebo na
objektu) trvale přístupném z vnějsi strany z veřejného prostranství.

f) SouvisejÍcÍ technická opatřeni: Bude provedena následujÍcÍ úprava distribuční SItě:
stávajÍcÍ stožárová distribuční trafostanice T7 ,,UHŘICKÁ" Č.410089 bude upravena a přezbrojena č.výměny trafa
a bude upraven rozváděč NN. Odtud bude vyvedeno kabelové vedeni NAVY 4x150 mm2 v zemní rýze až do nového
kabelového pilíře SR322, který bude umístěn na hranici pozemku p.Č.1786/14.
Investorem této stavby bude Provozovatel distribuční soustavy na základě uzavřené smlouvy o připojení. Toto
zařízeni zůstane v majetku Provozovatele OS.

Dále bude zajištěno odběratelem:
Bude zřízen samostatně jištěný odvod zemním kabelem z nově osazeného kabelového pilíře SR322, do nového
el.měrového rozvaděče. Zřízení výše uvedeného odvodu bude Vámi zajištěno, uhrazeno a zůstane ve Vašem majetku
- zadejte k provedeni odborné elektroinstalační firmě.
VeŠkeré připojené elektrické zařízeni musí splňovat požadavky přIslušných technických norem.

Další technické podmínky připojeni zařízeni Žadatele k distribuční soustavě Provozovatele OS jsou uvedeny v Příloze č. 1,
která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Ill Termin připojeni zařízeni k distribuční soustavě
l) Provozovatel OS se zavazuje připojit zařízeni žadatele specifikované v ČI. ll. této smlouvy ke své distribuční soustavě

v terminu do 20 měsíců od uzavření této smlouvy za předpokladu, že:
a) Žadatel řádně a včas splní veškeré své závazky z této Smlouvy,
b) nenastane překážka v době podpisu smlouvy neznámá, která ztíží realizaci stavebních a technických opatření

v distribuční soustavě zajišťovaných Provozovatelem OS v souvislosti s touto smlouvou (dále jen "Stavba"), zejm. jde
o nepříznivé klimatické podmínky v zimních obdobích,

c) osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k nemovitostem dotčeným realizací Stavby či realizací samotného
připojeni umožni Provozovateli OS Stavbu a připojeni provést, zejm. dojde k úspěšnému projednáni věcných břemen,

d) budou splněny veškeré zákonné předpoklady realizace Stavby a samotného připojení, zejména splněni předpokladů
dle zákona Č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona v platném znění, do 28.02.2022, pokud tato smlouva dále nestanoví
jinak.

2) Provozovatel DS má právo na jednostrannou přiměřenou změnu terminu připojení uvedeného v tomto Článku a dále
má právo na změnu technických podmínek řešení připojení zařízeni v případě, že nebude splněna některá z podmínek

V

stanovených v odst. 1 tohoto článku. Provozovatel OS uvědomí žadatele o jednostranné změně terminu připojení nebo
o jednostranné změně technických podmínek připojeni poté, co se o nesplněni dané podmínky dozvi.

V

IV. Podíl žadatele na oprávněných nákladech
l) Žadatel se zavážuje uhradit Provozovateli DS podíl na oprávněných nákladech, jehož výše je stanovena v souladu

s vyhláškou Č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojeni k elektrizační soustavě v platném znění.
Podíl Žadatele na oprávněných nákladech činí: 62 500 KČ

2) Úhrada podl(u na oprávněných nákladech je splatná na účet Provozovatele OS s variabilním symbolem 9001809679
takto:
a) záloha ve výši 50 % z hodnoty podílu na oprávněných nákladech, tj. 31 250 KČ do 15 dnů ode dne uzavřeni této

smlouvy
b) doplatek ve výši 50 % z hodnoty podílu na oprávněných nákladech, tj. 31 250 KČ do10 měsíců ode dne uzavření této

smlouvy. (Druhou část platby můžete uhradit jednorázově společně s první).
3) Úhrada podílu na oprávněných nákladech bude provedena na základě této smlouvy (nejedná se o úhradu za zdanitelné

plnění, proto nebude ze strany Provozovatele OS vystavována faktura-daňový doklad) a to převodním příkazem nebo
složenkou. Závazek zaplaceni je splněn vždy dnem připsání částky ve sjednané výši na účet Provozovatele DS, uvedený
v záhlaví této smlouvy.

V. Povinnosti smluvních stran
l) Povinnosti žadatele:

a) Řádně, včas a ve sjednané výši uhradit podíl na oprávněných nákladech dle ČI lV, této smlouvy.
b) Poskytovat potřebnou součinnost a splnit podmínky stanovené touto smlouvou včetně Přílohy Č. 1.
C) Při změnách instalovaných spotřebičů v rámci platného rezervovaného příkonu konzultovat s Provozovatelem OS

připojování spotřebičů, u nichŽ lze předpokládat ovlivňováni sItě v neprospěch ostatních odběratelů. Jde zejména
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o spotřebiče s rázovou, kolísavou či nelineárni časově proměnnou charakteristikou odběru elektřiny, motorů s těžkým
rozběhem, kolísavým odběrem elektřiny nebo s častým zapInáním a svařovacích přístroju. Připojeni vlastního zdroje
elektrické energie je nutné vždy projednat s Provozovatelem OS.

d) Na základě výzvy Provozovatele OS upravit na svůj náklad předávací místo nebo odběrné místo pro instalaci měřicího
zařízení tak, aby Provozovatel OS mohl nainstalovat měřici zařízení, jehož typ stanovuje příslušný prováděcí právni
předpis.

e) Poskytnout potřebnou součinnost provozovateli OS v zajištěni souhlasů od vlastníků všech dotčených nemovitosti,
souhlas se vstupem na nemovitosti v souvislosti s výstavbou kabelového vedení NN ve smyslu příslušných
ustanovení stavebního a energetického zákona - vše do terminu 28.2.2022.

zajistit dostatečný koridor pro uložení kabelového vedeni podle ČSN 73 60 05 následujícím způsobem: koridor
bude veřejně přístupný, nebudou v něm kanalizační šachty a vpusti, stožáry veřejného osvětleni, nebudou v něm
dodatečně umisťovány Žádné další objekty ani vysazovány stromy a keře. Kabel bude umístěn minimálně 0,6 m od
op(ocení domů, případně jiných objektů. Vedeni plynovodu, vodovodu, kanalizace, telefonu a veřejného osvětleni
bude v pořadí ve vzdálenostech podle ČSN 736005, kabely nízkého napětí budou první v pořadí od zástavby domů.

Nejpozději do 31.3.2022 předat provozovateli uvolněné staveniště pro výstavbu zmíněného zařizeni OS v definitivní
niveletě terénu a se směrovým vytyČením trasy.
Zajistit připravenost staveniště spočivajici mimo jiné v provedeni kanalizace, vodovodu a komunikaci (jako minimálni
rozsah připravenosti komunikaci je provedeni základního lože komunikace s osazením obrubníků v definitivní niveletě

terénu).2) Povinnosti Provozovatele OS:
a) UmoŽnit Žadateli připojeni zařizeni specifikované v ČI. ||. této smlouvy k distribuČní soustavě a zajistit požadovaný

rezervovaný příkon v termínu uvedeném v článku III. této smlouvy za podmínek dle této smlouvy.
3) Práva a povinnosti obou smluvních stran:

a) Provozovatel DS a žadatel se zavazuji řídit aktuálními ,,Pravidly provozováni distribuční soustavy" uvedenými
na internetových stránkách Provozovatele OS www.egd.cz.

b) Další práva a povinnosti smluvních stran jsou upraveny právními předpisy, zejména energetickým zákonem a jeho
prováděcími předpisy.

VI. Odpojeni zařízeni od distribuČní soustavy
l) Provozovatel OS je oprávněn odpoj't zař'zeni Žadatele od své distr'buČni soustavy

a) v případě, kdy zařízení Žadatele nebude odpovídat příslušným technickým normám a platným právním předpisům;
b) v případě, kdy zařIzení Žadatele bude negativně ovlivňovat parametry kvality elektřiny v distribuční soustavě

Provozovatele OS mimo stanovené meze;
c) při nedodrženi podmínek připojení zařIzenI obsažených v této smlouvě.

2) Na možnost odpojeni zařízenI od distribuční soustavy bude Žadatel písemně upozorněn, včetně poskytnutí lhůty
na odstraněni problému.

VIl. Doba platnosti smlouvy a způsoby ukonČeni smlouvy
l) Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
2) Kterákoli ze smluvních stran má právo smlouvu ukončit písemnou listinnou výpovědi S výpovědní dobou 1 měsíc

od doručeni výpovědi protistraně.
3) Smlouvu lze ukončit písemným listinným odstwpenim kterékoliv ze smluvních stran v případě podstatného porušeni

povinnosti druhou smluvní stranou.
4) Provozovatel OS má dále právo odstoupit od této smlouvy v případě, že:

a) Žadatel neuhradil ve sjednaných lhůtách některou finanční Částku uvedenou v článku IV. této smlouvy. Toto právo
náleží Provozovateli OS nejdříve tehdy, pokud není dlužná částka dle ČI. lV. uhrazena ani v dodatečné lhůtě 15 dnů
ode dne její splatnosti,
b) nebude splněna podmínka stanovená v ČI. Ill odst. 1 písm. C) a písm. d) této smlouvy.

5) V př'padech ukončen' smlouvy bude dosud uhrazená Částka pódiu na oprávněných nákladech vrácena Žadatel'.
To neplatí v případech ukončeni smlouvy, kdy Žadatel již začal nebo mohl zaČít Čerpat rezervovaný příkon nebo
v případech zániku smlouvy dle odst. 9 tohoto článku.

V [ď

6) V případech ukončeni smlouvy z důvodů na straně žadatele je Provozovatel OS oprávněn požadovat po žadateli
úhradu veškerých oprávněných nákladů, které Provozovatel OS dosud vynaložil nebo které bude ještě nucen vynaložit
v souvisiQsti s připojením zařízeni k distribuční soustavě nebo se zajištěním požadovaného příkonu. V případech, kdy
v souladu s odst. 5) tohoto článku nemá dojit k vrácení dosud uhrazené Částky podílu, je Provozovatel OS oprávněn
požadovat po žadateli jen úhradu Částky odpovidajicí rozdílu těchto oprávněných nákladů a již uhrazených částek
podílu.
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7) Smluvní strany se dohodly, že nároky Provozovatele OS dle odst. 6) tohoto článku budou přednostně uhrazeny z plateb,
které Žadatel Provozovateli OS již poskytl za trvání smlouvy, a to jejich započtením. Provozovatel OS oznámí započteni
Žadateli. V případě, že tyto již poskytnuté platby plně nepokryjí veškeré nároky Provozovatele OS, uhradí Žadatel
nedoplatek Provozovateli DS na základě předpisu platby. V případě, Že nároky Provozovatele OS již poskytnuté platby
nepřevýší, Provozovatel OS zbylou Částku po započteni vlastních nároků Žadateli vrátí.

8) Zánikem smlouvy rovněž zaniká rezervace příkonu dle této smlouvy.
9) V případě, že nebude uzavřena smlouva o zajištění služby distribuční soustavy elektřiny nebo smlouva o sdružených

službách dodávky elektřiny pro odběrné místo uvedené v ČI. íl. do 48 měsíců od terminu připojení sjednaného v této
smlouvě, tato smlouva, jakož i rezervace dohodnutého příkonu zaniká a to dnem uplynuti této lhůty.

10) Smluvní strany sjednávají v souladu s § 548 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto rozvazovací podmínku
smlouvy: V případě, že dojde v době trvání této smlouvy ke změně vlastnického práva k připojovanému zařízení,
tato smlouva zaniká dnem, kdy osoba, na kterou přešlo vlastnické právo k připojovanému zařízení uzavře
s Provozovatelem OS novou smlouvu o připojeni, jejímž předmětem bude připojení stejného zařízeni v tomtéž odběrném
místě, pokud se smluvní strany této smlouvy nedohodnou jinak.

VIII. Ochrana osobních údajů
l) Žadatel nebo osoba oprávněná jednat za Žadatele prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že jej již Provozovatel

OS informoval o zpracováni osobních údajů prostřednictvím příslušné žádosti nebo formuláře předcházejÍcÍho uzavřeni
této Smlouvy.

V V

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

lX. Ostatní ujednáni
l) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran. Změnu identifikačních

údaju Žadatele (Udaje uvedené v záhlaví této smlouvy) je možné provést prostřednictvím písemného oznámeni
podepsaného žadatelem, kdy účinnost změny identifikačních údajů nastává doručením tohoto oznámeni Provozovateli
DS.

2) Ostatní záležitosti touto smlouvou neupravené se řidl občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění,
energetickým zákonem Č. 458/2000 Sb. v platném znění, vyhláškou o podmínkách připojeni č. 16/2016 Sb. a
aktuálními Pravidly provozováni distribuční soustavy dostupnými na www.egd.cz.

3) Obě strany se zavazují vzájemně se informovat o jakýchkoliv změnách nezbytných pro řádné prováděni této smlouvy,
V

zejména pak o změnách identifikačních údajů žadatele, technických parametrů uvedených v ČI. ll. této smlouvy a to
nejpozději do 30 dnů od provedeni této změny.

4) žadatel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, Že má k připojeni zařIzenI k distribuční soustavě souhlas vlastníka
V

dotčené nemovitosti, není-li žadatel sám vlastníkem této nemovitosti.
V

5) Smlouvu lze uzavřít v listinné podobě nebo v elektronické podobě. Zaslal-li Provozovatel DS žadateli návrh smlouvy
V

v listinné podobě, podepíše žadatel nebo jeho oprávněný zástupce vlastnoručně návrh smlouvy a zašle jedno
V

vyhotovení smlouvy Provozovateli OS. Zaslal-li Provozovatel OS žadateli návrh smlouvy v elektronické podobě ve
formátu PDF s elektronickým podpisem osoby jednající za Provozovatele OS, podepíše Žadatel nebo jeho oprávněný
zástupce (jednajicí osoba) návrh smlouvy elektronickým podpisem a zašle podepsanou smlouvu v elektronické podobě
Provozovateli OS. Smluvní strany se pro účely uzavřeni smlouvy v elektronické podobě výslovně dohodly, že k platnému
elektronickému podepsáni smlouvy jednajíckni osobami smluvních stran může být použit výhradně platný kvalifikovaný
elektronický podpis nebo platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu.

6) Smluvní strany prohlašuji, že se s textem této smlouvy seznámily a souhlasí s nim, na důkaz Čehož zástupci obou
smluvních stran připojuji své podpisy.

7) Uzavřením této smlouvy se ruŠí platnost předchozí smlouvy o připojení pro odběrné místo specifikované v Článku ||.
této smlouvy, pokud taková smlouva byla mezi smluvními stranami či jejich právními předchůdci dřive uzavřena.

8) Je-li Žadatelpovinným subjektem dle ustanoveni § 2 odst. 1zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláŠtních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zavazuje se v souvislosti
s uzavřením této smlouvy splnit povinnosti vyplývajici z uvedeného zákona. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu

¶rk uveřejnění zašle správci registru smluv žadatel. Za případnou majetkovou újmu, která by nesplněním povinnosti
Žadatele dle citovaného zákona vzn'kla Provozovateli DS, odpov'dá Žadatel
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X. Akceptační ustanoveni
l) K přijetí návrhu této smlouvy stanovuje Provozovatel OS akceptační lhůtu v délce 30 dnů od okamžiku doručení návrhu

této smlouvy Žadateli.
2) Smlouva je uzavřena za předpokladu, že Žadatel nejpozději do konce uvedené 30 denní lhůty vyhotoveni smlouvy

podepíše a zašle zpět Provozovateli OS. Jiná forma přijeti návrhu Smlouvy není možná. Pokud bude zaslaný podepsaný
výtisk Smlouvy obsahovat jakékoliv vpisky, dodatky či odchylky, k uzavřeni smlouvy nedojde.

3) Marným uplynutím akceptační lhůty návrh smlouvy zaniká. RovněŽ zaniká i rezervace příkonu, uvedeného v ČI. ll. této
smlouvy.
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