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Dodatek č. 01 ke Smlouvě o připojení k distribuční soustavě č. 9001681940

uzavřený v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění a jeho prováděcími předpisy mezi
Žadatelem
Národní ústav lidové kultury
Sídlo: Zámek 672, Strážnice, 696 62 Strážnice
IČ: 00094927, DIČ: CZ00094927
Adresa pro zasílání písemností:
Zámek 672, Strážnice, 696 62 Strážnice
Zástupce ve věcech smluvních: PhDr. Martin Šimša, PhD., ředitel
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: 
                 ve věcech technických: 
Bankovní spojení:

I. Předmět dodatku
III. Termín připojení zařízení k distribuční soustavě
1) Provozovatel DS se zavazuje připojit zařízení Žadatele specifikované v čl. II. této smlouvy ke své distribuční soustavě v 
termínu do 56 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 DS 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 
připojení umožní Provozovateli DS Stavbu a připojení provést, zejm. dojde k úspěšnému projednání věcných břemen,
d) budou splněny veškeré zákonné předpoklady realizace Stavby a samotného připojení, zejména splnění předpokladů dle 
zákona č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona v platném znění, do 06.02.2023, pokud tato smlouva dále nestanoví jinak.
2) Provozovatel DS má právo na jednostrannou přiměřenou změnu termínu připojení uvedeného v tomto článku a dále 
má právo na změnu technických podmínek řešení připojení zařízení v případě, že nebude splněna některá z podmínek 
stanovených v odst. 1 tohoto článku. Provozovatel DS uvědomí Žadatele o jednostranné změně termínu připojení nebo o 
jednostranné změně technických podmínek připojení poté, co se o nesplnění dané podmínky dozví.
3)Žadatel se zavazuje písemně informovat Provozovatel DS v dostatečném předstihu min.14 měsíců  předem o započetí 
realizačních prací akce „Strážnice – NÚLK – Depozitář a konzervační pracoviště“.

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: ...........................
Za Provozovatele DS:

................................................

V .........................................,
dne: ...........................
Za Žadatele:

................................................

marie.sykorova
Text napsaný psacím strojem
21. 6. 2021 

marie.sykorova
Text napsaný psacím strojem
e Strážnici 

marie.sykorova
Text napsaný psacím strojem
15. 6. 2021 

marie.sykorova
Text napsaný psacím strojem





