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52859/B/2020-HMU1  

j.: UZSVM/B/36603/2020-HMU1 
 

eská republika - Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových 
se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, Nové M sto, 128 00 Praha 2 
za kterou právn  jedná Mgr. Ivo Popelka, editel Územního pracovišt  Brno  
na základ  P íkazu generálního editele . 6/2019 v platném zn ní  
Územní pracovišt  Brno, P íkop 11, 602 00 Brno 

O: 69797111 
(dále jen „vlastník“) 

a 

EG.D, a. s. 
se sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno, 
kterou zastupuje XXXXXXXXXXXXX, Technik výstavby a obnovy DS, pov ena k podpisu 
smlouvy na základ  plné moci  

O: 28085400, DI : CZ28085400 
zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brn , spisová zna ka B 8477 
bankovní spojení: Komer ní banka a.s.,  
íslo ú tu: XXXXXXXXXXXXX 

(dále jen „budoucí oprávn ný“) 
 
uzavírají podle ust. § 1785 a násl. zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších 

edpis  (dále jen „zákon . 89/2012 Sb.“), zákona . 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o 
výkonu státní správy v energetických odv tvích a o zm  n kterých zákon , ve zn ní pozd jších 

edpis  (dále jen „energetický zákon“) a ust. § 26 zákona . 219/2000 Sb., o majetku eské 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon 
. 219/2000 Sb.“), tuto 

 
S M L O U V U   

O  S M L O U V  B U D O U C Í  O  Z Í Z E N Í  V C N É H O  B E M E N E  
S B / 2/ 2 1  

 
l. I. 
 

1. Budoucí oprávn ný je držitelem licence na distribuci elekt iny v souladu s ust. § 4 
energetického zákona . 120806026 vydané Energetickým regula ním ú adem dne 1. 7. 2008. 
Budoucí oprávn ný prohlašuje, že je ve smyslu ust. § 25 energetického zákona 
provozovatelem distribu ní soustavy p ímo p ipojené k p enosové soustav  elektriza ní 
soustavy eské republiky.  

2. eská republika je vlastníkem a Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových je ve 
smyslu zákona . 219/2000 Sb., p íslušný hospoda it s níže uvedenými pozemky, zapsanými 
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním ú adem pro Jihomoravský kraj, katastrálním 
pracovišt m Brno-m sto: 

Parcelní 
íslo 

íslo 
LV 

Vým ra 
[m2] 

Zp sob 
využití 

Druh 
pozemku Zp sob ochrany 

Katastrální 
území, 
obec 

5528/26 60000 509 ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

ochr.pásmo 
nem.kult.pam.,pam. 

zóny,rezervace, 
nem.nár.kult.pam. 

Židenice, 
Brno 
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5528/51 60000 2075 ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

ochr.pásmo 
nem.kult.pam.,pam. 

zóny,rezervace, 
nem.nár.kult.pam. 

Židenice, 
Brno 

       (dále jen "budoucí služebné pozemky") 
 

 
l. II. 

1. P edm tem této smlouvy je sjednání podmínek pro budoucí uzav ení Smlouvy o z ízení 
cného b emene ve smyslu služebnosti k budoucím služebným pozemk m (dále jen „v cné 
emeno“). V cné b emeno bude z ízeno za ú elem ízení a provozování dále 

specifikovaného energetického za ízení na budoucích služebných pozemcích. 
2. Energetickým za ízením se pro ú ely této smlouvy, jakož i budoucí Smlouvy o z ízení v cného 

emene, konkrétn  rozumí umíst ní kabelového vedení, v rámci stavby „Brno, Gajdošova 
p. . 3015, DTS, VN, NN“ (dále jen „Stavba“), podle situa ního snímku p edloženého budoucím 
oprávn ným. 

3. Pro ú ely územního a stavebního ízení ud luje vlastník podpisem této smlouvy budoucímu 
oprávn nému souhlas k umíst ní a k realizaci Stavby na budoucích služebných pozemcích, 
a to v rozsahu dle p iloženého situa ního snímku, jenž je nedílnou sou ástí této smlouvy. 
Souhlas vlastníka dle p edchozí v ty se rovn ž vztahuje na nezbytný vstup a vjezd budoucího 
oprávn ného, pop ípad  jím prokazateln  pov ených t etích osob, na budoucí služebné 
pozemky, a to pouze v souvislosti s in ním úkon  souvisejících s p ípravou Stavby, její 
realizací a jejím uvedením do provozu. Toto právo budoucího oprávn ného k umíst ní a 
realizaci Stavby na budoucích služebných pozemcích není právem stavby podle § 1240 a násl. 
zákona . 89/2012 Sb. 

4. V cné b emeno bude dle budoucí Smlouvy o z ízení v cného b emene z ízeno za úplatu na 
dobu existence Stavby. 

5. V cné b emeno podle odst. 1. tohoto lánku bude spojeno s vlastnictvím budoucích služebných 
pozemk , když vlastník a každý další vlastník (spoluvlastník) budoucích služebných pozemk  
bude povinen na budoucích služebných pozemcích strp t právo budoucího oprávn ného, aby 
v souladu s podmínkami stanovenými zákonem, územním rozhodnutím, stavebním povolením 
a touto smlouvou: 

- z ídil, provozoval a posléze odstranil Stavbu a provád l na ní stavební úpravy a opravy, 
etn  práva p etínat budoucí služebné pozemky vodi i a umis ovat v nich vedení. 

 
l. III. 

1. Budoucí oprávn ný se zavazuje, že na budoucích služebných pozemcích bude do vlastnických 
práv a oprávn ných zájm  vlastníka zasahovat pouze v nezbytné mí e a bude si po ínat tak, 
aby na majetku vlastníka nedocházelo ke škodám. Dojde-li p esto k zásahu do budoucích 
služebných pozemk  nad smluvn  sjednaný rámec (budoucím oprávn ným, p ípadn  jím 
pov enými t etími osobami), p ípadn  ke vzniku škod na majetku vlastníka, zavazuje se 
budoucí oprávn ný pro takový p ípad k neprodlenému uvedení budoucích služebných 
pozemk  do p vodního stavu a ve vztahu ke škodám na majetku k jejich odstran ní, p íp. 
k neprodlené finan ní náhrad . Budoucí oprávn ný se rovn ž zavazuje k tomu, že vlastníkovi 
bude své vstupy na budoucí služebné pozemky p edem oznamovat, p ípadn  zajistí, aby tak 
inily i jím pov ené osoby, vyjma p ípad  havárie. 

2. Pokud by nedošlo po provedení prací ani po p edchozí výzv  vlastníka k uvedení budoucích 
služebných pozemk  do p edchozího stavu i do stavu odpovídajícího obvyklému zp sobu 
užívání, zavazuje se budoucí oprávn ný uhradit vlastníkovi prokazateln  nezbytné náklady, 
vynaložené na uvedení budoucích služebných pozemk  do p edchozího stavu a vedle toho 
i smluvní pokutu ve výši jednonásobku náklad  vynaložených vlastníkem na tuto innost. 
V tomto p ípad  bude budoucímu oprávn nému doložena výše prokazatelných náklad  
a zaslána výzva k jejich uhrazení sou asn  s výzvou o uhrazení smluvní pokuty se splatností 
30 dn  od doru ení výzvy. 
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3. Vlastník rovn ž ud luje budoucímu oprávn nému souhlas k tomu, aby stejnopis této smlouvy 
použil p i správním ízení p ed p íslušným stavebním ú adem jako doklad o vyjád ení souhlasu 
vlastníka budoucích služebných pozemk  k umíst ní a realizaci Stavby na budoucích 
služebných pozemcích (ve smyslu l. II. odst. 2. a 3.). 

4. Budoucí oprávn ný je povinen doru it vlastníkovi kopii rozhodnutí p ísl. správního orgánu  
s doložkou právní moci, p ípadn  kopii územního souhlasu a to ve lh  30 dn  ode dne 
vyzna ení této doložky, p ípadn  ode dne vydání. Budoucí oprávn ný je povinen oznámit 
písemn  vlastníkovi p edem den zahájení stavby a dále po ukon ení stavby, den 
vyklizení staveništ , p emž p edpokládaný termín dokon ení stavby je 31. 12. 2022. 

5. Budoucí oprávn ný bere na v domí, že v pozemcích dot ených budoucí stavbou mohou být 
již uloženy inženýrské sít , p ípadn  m že být tento majetek dot en ochranným pásmem. 
Budoucí oprávn ný se v této souvislosti zavazuje, že pro pot ebu Stavby specifikované v l. II., 
odst. 2. a 3. této smlouvy, zajistí vytý ení skute ného umíst ní inženýrských sítí, a to svým 
jménem a na své náklady. 

6. Budoucí oprávn ný se zavazuje, že provedením stavby nebudou dot eny trvalé porosty  
na pozemcích vlastníka. V p ípad  nezbytnosti odstran ní trvalých porost  se budoucí 
oprávn ný zavazuje požádat p edem o ud lení souhlasu vlastníka pozemk  a o uzav ení 
písemné dohody, ve které se zaváže požádat o vydání rozhodnutí p ísl. orgán ochrany 
životního prost edí, provést kácení d evin v rozsahu dle pravomocného rozhodnutí p ísl. 
orgánu a nést veškeré povinnosti a náklady s tímto spojené. 

7. Budoucí oprávn ný je povinen do 6 m síc  od uvedení Stavby do provozu požádat 
vlastníka o z ízení v cného b emene a sou asn  s žádostí doru it vlastníkovi všechny 
podklady, nezbytné pro uzav ení smlouvy o z ízení v cného b emene, a to: 

- geometrický plán pro vyzna ení v cného b emene  
- zam ení skute ného provedení stavby s dopln ním stavu katastrální mapy 

s vyzna ením v cného b emene. V samostatné tabulce budou uvedeny rozm ry 
vedení (délka a ší ka) a ší ka v cného b emene. Budou vy ísleny plochy v cného 

emene na pozemcích státu. 
8. Vlastník se zavazuje, že po spln ní povinností budoucího oprávn ného dle odstavce 7., lánku 

III. této smlouvy, p edloží budoucímu oprávn nému ve lh  12 m síc  návrh smlouvy o 
cném b emeni. Budoucí oprávn ný se zavazuje, že ve lh  6 m síc  od p evzetí 

návrhu smlouvy o v cném b emeni ji podepíše a vrátí ji zp t vlastníkovi, který pak 
smlouvu do dvou m síc  od vrácení podepíše, tedy uzav e smlouvu o z ízení v cného 

emene za podmínek sjednaných touto smlouvou, jíž z ídí ve prosp ch budoucího 
oprávn ného v cné b emeno. 

 
 

l. IV. 
1. Ú astníci Smlouvy se dohodli, že rozsah v cného b emene na budoucích služebných 

pozemcích nep ekro í rámec vyzna ený na situa ním snímku jenž je nedílnou sou ástí této 
smlouvy. Autenti nost dané p ílohy je potvrzena podpisovou parafou referenta, který zpracoval 
tuto smlouvu za vlastníka. 

2. Celková délka p edpokládaného rozsahu v cného b emene je 186 m. 
3. Ú astníci smlouvy vyslovují souhlas s tím, že p esný rozsah zatížení budoucích služebných 

pozemk  v cným b emenem bude stanoven na základ  geometrického plánu pro vyzna ení 
cného b emene, který bude nedílnou sou ástí budoucí Smlouvy o z ízení v cného b emene. 

Geometrický plán pro vyzna ení v cného b emene bude zhotoven po dokon ení Stavby po 
vypracování geodetického zam ení - skute ného provedení Stavby. 

4. Ú astníci smlouvy vyslovují souhlas s tím, že p esný rozsah zatížení budoucích služebných 
pozemk  dalším omezením vlastnického práva, tj. rozdílu plochy dot ené v cným b emenem, 
bude stanoven po dokon ení Stavby na základ  geometrického plánu s vyzna ením rozdílu 
plochy v cného b emene. 

 
 



 

4 
 

l. V. 
1. Cena za z ízení oprávn ní z v cného b emene a cena za další omezení vlastnického práva  

se sjednává nejmén  ve výši, která je v daném míst  a ase obvyklá. K této cen  budou 
teny náklady vynaložené vlastníkem na ocen ní. Cena v cného b emene dle tohoto lánku 

bude zú tována v i cen  v míst  a ase obvyklé ke dni uzav ení Smlouvy o z ízení v cného 
emene. 

2. Finan ní náhrada za z ízení oprávn ní z v cného b emene na budoucích služebných 
pozemcích se p edpokládá ve výši cca 53.000,00 K  (slovy: padesátt itisíc korun eských). 

i sjednávání výše náhrady dle p edchozí v ty bylo ú astníky vycházeno z p edpokladu 
celkového rozsahu dot ených ploch podle l. IV., odst. 2. této smlouvy. Tato ástka bude 
up esn na podle geometrického plánu a uhrazena po uzav ení smlouvy o z ízení v cného 

emene.   
 
 

l. VI. 
1. Tato smlouva je uzav ena okamžikem podpisu poslední smluvní stranou. 
2. Tato smlouva nabývá platnosti a ú innosti dnem jejího uve ejn ní v registru smluv v souladu  

se zákonem . 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú innosti n kterých smluv, uve ej ování 
chto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zn ní pozd jších p edpis . 

3. Vlastník pozemk  zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uve ejn ní bez zbyte ného 
odkladu, nejpozd ji však do 30 dn  od uzav ení smlouvy. Vlastník pozemk  p edá budoucímu 
oprávn nému doklad o uve ejn ní smlouvy v registru smluv podle § 5 odst. 4 zákona . 
340/2015 Sb., o registru smluv, ve zn ní pozd jších p edpis , jako potvrzení skute nosti, že 
smlouva nabyla ú innosti. 

4. Pro ú ely uve ejn ní v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva 
neobsahuje žádné obchodní tajemství. 

5. Vlastník se zavazuje, že pokud bude v dob  od uzav ení této smlouvy do uzav ení Smlouvy 
o z ízení v cného b emene p evád t budoucí služebné pozemky, p evede sou asn  na jeho 
nabyvatele též v plném rozsahu závazky plynoucí pro n j z této smlouvy. Budoucí oprávn ný 
zárove  souhlasí s tím, aby v p ípad  takového p evodu budoucích služebných pozemk  
postoupil vlastník pozemk  svá práva a povinnosti z této smlouvy nabyvateli budoucích 
služebných pozemk . 

6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy p echázejí na právní nástupce obou smluvních 
stran. Smluvní strany se zavazují svého právního nástupce seznámit s obsahem této smlouvy. 

7. Zm ny a dopl ky této smlouvy jsou možné pouze formou íslovaných písemných dodatk  
podepsaných ob ma smluvními stranami, a to pod sankcí neplatnosti. Písemná forma 
je nezbytná i pro právní úkony sm ující ke zrušení této smlouvy. 

8. Závazek smluvních stran uzav ít Smlouvu o z ízení v cného b emene ve smyslu l. II. odst. 4. 
zaniká v p ípad , že do dvou let nedojde k realizaci Stavby, k jejímuž umíst ní je z izováno 

cné b emeno a další omezení vlastnického práva dle této smlouvy, nebo do dvou let nedojde 
k vydání pravomocného rozhodnutí o umíst ní Stavby, resp. stavebního povolení týkajícího se 
Stavby. V takovém p ípad  p edm tný závazek zaniká k poslednímu dni shora uvedených lh t. 
Právo vlastníka na úhradu pen žitých pln ní, na které mu vznikl nárok do té doby, tím není 
dot eno. 

9. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu pro vyzna ení p edm tného v cného 
emene a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí, v . správního 

poplatku, nese budoucí oprávn ný. 
10. Není-li v této smlouv  stanoveno jinak, ídí se vzájemné vztahy smluvních stran p íslušnými 

ustanoveními zákona . 458/2000 Sb., zákonem . 219/2000 Sb. a zákonem . 89/2012 Sb. 
11. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.  
12. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzav ely svobodn  a vážn , nikoli z p inucení nebo 

v omylu. Na d kaz toho p ipojují své vlastnoru ní podpisy. 
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íloha: Situa ní snímek  
 

 
V Brn  dne 21. 5. 2021 

 
 
          V Brn                dne 24. 3. 2021 

 

 
eská republika - Ú ad pro zastupování 

státu ve v cech majetkových 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

…………………………….………………. …………………………….……………… 
                 Mgr. Ivo Popelka 
    editel Územního pracovišt  Brno 
 
 

XXXXXXXXXXXXX 
technik výstavby a obnovy DS 

EG.D, a. s.  
 
 

 
 
 
 
 


