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Dodatek č. 01 Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090003883

uzavřené dle ust. § 70 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona a ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku mezi
Žadatelem 
Jihočeský kraj
Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7,370 01 České Budějovice 
IČ: 70890650, DIČ: CZ70890650 
Adresa pro zasílání písemností:
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7,370 01 České Budějovice 
Zástupce ve věcech smluvních: MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje 
a
Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel 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 
IČ: 28085400 DIČ: CZ28085400
Zástupce: ve věcech smluvních: Libor Kolář, Management sítí a strategické projekty

Ing. Pavel Černý, Rozvoj a příprava investic
ve věcech technických: Andrea Zikešová DiS., 38911 - 2669, andrea.zikesova@egd.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 35-4544230267/0100 variabilní symbol: 9090003883 
IBAN: CZ45 0100 0000 3545 4423 0267 BIC (SWIFT) kód: KOMBCZPP 
(dále jen „Provozovatel DS")

I. Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní Smlouvy o přeložce k distribuční soustavě č. 9090003883 
(dále jen „Smlouva"):

Článek II. Termín provedení přeložky smlouvy se doplňuje o odstavec 3):
3) Smluvní strany se dohodly, že SO 503 Přeložka STL plynovodu v km 1,14 bude realizována v souladu s plánovaným 
harmonogramem realizace stavby Žadatele. Pro výstavbu Žadatel včas zajistí kompletní podklady pro realizaci stavby 
včetně výběru zhotovitele této části stavby dle článku IV., odst. 1) smlouvy.

Článek IV. Práva a povinnosti smluvních stran odst.l) Povinnosti Žadatele se doplňuje o nové písmeno c): 
c) zajistit dokumentaci pro provedení stavby DPPS odsouhlasenou Provozovatelem DS pro SO 503 Přeložka STL 
plynovodu v km 1,4. K překládanému plynárenskému zařízení zajistit vklady věcných břemen do katastru nemovitostí ve 
prospěch Provozovatele DS. 0 splnění uvedených povinností a o vybraném zhotoviteli přeložky SO 503 se Žadatel 
zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele DS.

Článek IV. odst. 2) Povinnost Provozovatele DS se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
Zajistit provedení přeložky u stavebních objektů SO 501 a SO 502 (včetně vypracování projektu a realizace stavby) v 
termínu uvedeném v článku II., v rozsahu dle článku I., odst. 2) této smlouvy. Zajistit provedení přeložky u stavebního 
objekt SO 503 (realizace stavby) v termínu uvedeném v článku II., v rozsahu dle článku I., odst. 2) této smlouvy, a to na 
základě dokumentace, podkladů a informace o vybraném zhotoviteli, které předá Provozovateli DS Žadatel ve smyslu či. 
IV. odst. 1. písm. c).

Dle článku III. odst. 4, písmeno b) dochází k nárůstu ceny za provedení přeložky plynárenského zařízení. Nově byly dle 
zpracovaných projektových dokumentací upřesněny náklady takto:
S0501 a 502 12 259 901,- Kč 
S0503 6 279 521,- Kč
Celkem 18 539 422,-Kč

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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