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Smlouva o pi‘eloice zaFizeni distribuéni soustavy é. 9090008284

uzavFené dle ustanovenl' § 47 zékona E. 458/2000 5b., energetického zékona ve znéni pozdéjéich pFedpisfi, ust. § 1746
odst. 2 zékona E. 89/2012 5b., obéansky'l za’konik. v platném znénl' mezi
iadatelem
Dopravni podnik mésta Brna, a.s.
Sfdlo: Hlinky 64/151, Staré Brno, 603 00 Brno
IC: 25508881, DIC: C225508881
zapsana v obchodnl'm rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné, spisova znaéka B 2463
Adresa pro zasiléni pisemnosti:
Hlinky 64/151, Staré Brno, 603 00 Brno

a
Provozovatelem distribuéni soustavy (da’le jen ,,Provozovatel DS“)
EG.D, a.s.
Sidlo: Lidické 1873/36, éerna Pole, 602 00 Brno
Za'pis v OR: Spoleénost je zapsa’na v obchodm’m rejstFiku vedeném KrajskYm soudem v Brné, v oddilu B, vloice 8477
IC: 28085400 DIC: c228085400
Za’stupce: ve vécech smluvnich:

ve vécech technicky’lch:

I. PFedmét smlouvy
1) PFedmétem této smlouvy je zévazek Provozovatele DS provést ve smyslu ust. § 47 zékona (1458/2000 Sb. ve znéni

pozdéjéich pFedpisfi pFeloieni niie specifikované éésti zaFI’zenI' distribuénl' soustavy a zavazek iadatele uhradit veékeré
na’klady spojené s tl’mto preloiem’m a vybudova’nl'm nové Eésti zaFI'zenI' distribuéni soustavy jako néhrady za sta’vajici.

2) Provozovatel DS je vlastnikem a provozovatelem Eésti zaFI’zenI’ distribuénl' soustavy oznaéené jako: stoiér 6.23
venkovnl’ho vedenl' 2x110kV V5544/5545, nachézejl'ci se v lokalité: k.L'1. Zidenice, p.é.7889/1.
Z dflvodu poiadavku stavby Zadatele "VMO Tomkovo néméstf - manipulaéni trolejbusové trat'Jedovnické + VO" a
nutnosti séenI' prflbéhu fézovych vodiEfi nad dopravnl’ komunikaci na ulici Bélohorska‘ (ll/373) je nutno pFeloiit
vilée uvedenou éést zaFI'zenI' distribuéni soustavy a to nésledujl'cim zpflsobem: Stavajici stoiér (“2.23 venkovnl’ho
vedeni 2x110kV V5544/5545 bude nahrazen novy’Im vy§§im stoiérem, posunuty'Im v ose vedeni bliie ke st.E.22.
Stévajl'ci fézové vodiée a zemnicn’ lano se pFevési na novy stoiér 6.23, na sousednich stoiérech 6.22 a 6.24 daného
kotevnl‘ho Useku se nésledné doregulujl’. Pfivodni stoia’r é.23 se poté zdemontuje a vybouré do hloubky —1 m pod
L'Jroven terénu.
PFeloika ma charakter dilEI’ zmény trasy el. vedeni (prip. pFemfsténi néktery'Ich prvkfi tohoto zaFI'zenI'). Preloika
rozvodného zaFizenI' bude realizova’na jako stavba: 2idenice, preloika st.é.23 V5544/5545 (Eislo: 1010000701) (déle
jen "provedeni pFeloiky“)

ll. Termin provedeni pi‘eloiky
1) Provozovatel DS 58 zavazuje za sjednany'Ich podminek provést toto preloieni za souEinnosti do 17 mésicfi 0d uzavFeni

této smlouvy za predpokladu, ie:
a) zadatel Fédné a véas splni veékeré své zévazky z této Smlouvy,
b) nenastane prekéika v dobé podpisu smlouvy neznama, brénl'ci zahéjenf nebo provédéni praCI' souvisejicich

s provedenim pFeloiky, zejména jde o nepFiznivé klimatické podml'nky v zimnim obdobi,
c) osoby s vlastnicky'Im nebo jinym vécny'Im prévem k nemovitostem dotEenYm realizaci pFeloiky umoinl‘ Provozovateli

DS provedenl' pFeloiky. zejm. dojde k Uspéénému projednénl' vécny'Ich bremen,
d) budou splnény veékeré zékonné predpoklady pro provedeni preloiky, zejména splnénl' pFedpokladfi dle zékona

E. 183/2006 Sb. Stavebniho zakona v platném znéni, pokud tato smlouva da'le nestanovi jinak.
2) Provozovatel DS mé prévo na jednostrannou pFiméFenou zménu terminu provedenl' preloiky zaFI'zenI' distribuéni

soustavy uvedeného v tomto Ela'nku a da'le mé pra'vo na zménu technického provedeni pFeloiky specifikovaného
v Elénku IV. odst. 2) pism. a) této smlouvy v pFipadé, 2e nebude splnéna néktera z podminek stanoveny'Ich v odst. 1)
tohoto Elénku nebo v pFI'padé zmény pouil'vané technologie prvkfi v dfisledku technického rozvoje. Provozovatel
DS uvédomi iadatele o jednostranné zméné terminu provedenl' preloiky nebo o jednostranné zméné technického
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provedeni pFeloiky poté. co se 0 nesplnéni dané podml'nky dozvi.

Ill. Vy'lée a splatnost flhrady nékladfi na provedeni pFeloiky
1) V souladu s platny’lmi prévnimi pFedpisy. iédosti o preloienl' zaFizenf distribuéni soustavy E. 9090008284 3 stanoveny'Im

technickYm Feéem’m dle této smlouvy je vy'Iée pFedpoklédanYch na’kladfi na provedeni pFeloiky 3 110 000 KE.
2) Uhrada nékladfi bude provedena takto:

- splétka ve v9§i 100 % z pFedpoklédanych nékladfl sjednanych v odst. 1) tohoto Elénku, t). 3 110 000 Kr“: je splatna’
do 15 dnfi od uzavFem’této smlouvy na l'JEet Provozovatele DS uvedeny v zéhlavr’ této smlouvy.

— pFI’padné nedoplatky Ei pFeplatky budou vyrovnény po dokonéenl' provedeni preloiky na zékladé pFedpisu platby,
ktery vystaVI' a zaéle Provozovatel DS fadateli na za’kladé skuteéné vynaloienych nezbytné nutnYch na’kladfi na
provedeni p‘r'eloiky.

3) Zadatel bere na védoml', ie shora uvedené vyée pfedpokla'danych na'kladfl byla stanovena na zékladé rozpoEtu z
provédéci dokumentace stavby preloiky, priéemi tuto provédéci dokumentaci stavby preloiky zajistil zedatel. Dle
odst. 4) a 5) tohoto Elénku mflie byt provedena t'Jprava vy'IEe nékladfi. fadatelje povinen uhradit Provozovateli DS
veékeré nezbytné nutné vynaloiené néklady na provedeni pFeloiky,

4) V ph’padé, ie 2 procesu samotné realizace provedeni preloiky vyplyne odliéné vy'Iée na’kladfi oproti pFedpoklédanym
nékladflm Provozovatele DS dle odst. 1) tohoto élénku, smluvnl' strany sjednévaji nésledujici postup:
a) V pFI'padé nepodstatného zv9§eni na’kladfi, tj. pFi zvy'léeni maximélné o 10 % pFedpokla’danych na’kladfi sjednany’tch v

odst. 1) tohoto élénku, ma’ Provozovatel DS prévo jednostranné zvy’Iéit néklady fadatele sjednané v odst. 1) tohoto
élénku. Provozovatel DS je povinen tuto skuteénost pisemné oznémit zadateli a tento je povinen toto zvy’Iéem’
uhradit na za'kladé predpisu platby. Pro tento pFipad zvy’léeni pFedpokla’dany'Ich nékladf’J se smluvni strany dohodly, ie
nebudou uzaVI'rat dodatek k této smlouvé.

b) V ph’padé podstatného zvyéenl' nékladfl, tj. pFeséhne-li zvy‘Iéeni 10 % pFedpoklédany’tch nékladfl sjednany'lch v odst. 1)
tohoto éla’nku, Provozovatel DS na toto zvy'IéenI' zadatele bez prodlenl' pisemné upozornl' a oznémi mu nové uréenou
vyiéi pFedpokla’dany’Ich nékladfl. Takové zvyéeni nékladfl bude smluvnimi stranami potvrzeno pl'semny'Im dodatkem
k této smlouvé.

c) V pFI’padé sniienl' pFedpoklédanYch nékladfl je Provozovatel DS povinen tuto skuteénost oznémit 2adateli. Pro tento
pripad snl'ienl’ Uhrady se smluvni strany dohodly, 2e nebudou uzavirat dodatek k této smlouvé.

5) V pFipadé, 2e skuteéné vynaloiené néklady budou niiéi, nei pFedpoklédané néklady sjednané v odst. 1) tohoto Elénku.
je Provozovatel DS povinen vrétit iadateli pFipadny’t pFeplatek a to do 3 mésicfi po dokonEeni provedeni pFeloiky, tj.
po kolaudaci stavby a po uzavFenI' véech majetkoprévm’ch smluv souvisejicn’ch se stavbou specifikovanou v El. I. této
smlouvy.

6) Uhrada na'kladfi na provedeni pFeloiky bude provedena na zékladé této smlouvy (nejedné se 0 Uhradu za zdanitelné
plnénl'. proto nebude ze strany Provozovatele DS vystavovéna faktura-dafiovy doklad) a to pFevodnim p‘r'ikazem nebo
sloienkou. Zévazek zaplacenije splnén vidy dnem pFipsénI' Eéstky ve sjednané vy'léi na Cléet Provozovatele DS, uvedeny
v zéhlavn’ této smlouvy.

IV. Préva a povinnosti smluvnich stran
1) Povinnosti iadatele:

a) Fédné, véas 3 ve sjednané vy'IEi uhradit Eéstku dohodnutou dle El. III. této smlouvy a to na fléet Provozovatele DS
pFevodem nebo sloienkou s variabilnl'm symbolem 9090008284.

b) zajistit potFebnou souEinnost s uzavFenfm smlouvy o smlouvé budouci o zFI'zeni vécného bFemene (odpovidajl'ciho
prévu Provozovatele DS zFizovat a provozovat zaFI'zenf distribuénl' soustavy na nemovitosti. na které bude uml'sténa
Ea‘st zaFfzenI' distribuéni soustavy po provedeni pFeloiky) a to pro novy stoiér 6.23 na pozemku p.E.7889/1, 7878,
k.lJ. Zidenice tak, aby tato smlouva o smlouvé budouci byla uzavFena nejpozdéji do 6.9.2021.

c) nejpozdéji do 31.7.2021 zajistit a pFedat Provozovateli DS dosud chybéjici (v rémci zadatelem pFedané dokladové
Eésti prova’déci dokumentace stavby pF‘eloiky) souhlasné stanoviska od stavbou potenciélné dotéenych organizaci a
sprévcfi technické infrastruktury.

2) Povinnost Provozovatele DS:
Zajistit provedeni preloiky v terminu uvedeném v Ela’nku l|., v rozsahu dle Elénku |., odst. 2) této smlouvy.

3) Préva a povinnosti obou smluvnl'ch stran:
Dalél' préva a povinnosti smluvnfch stran jsou upravena prévnimi pFedpisy, zejména energetickym zékonem a jeho
provédécimi pFedpisy.

V. Doba platnosti smlouvy a ukonéem’ smlouvy
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1) Smlouva je uzavFena na dobu urEitou a je Fédné ukonEena dnem. kdy budou vypoFédény vzéjemné zévazky smluvnich
stran dIe této smlouvy.

2) PFedEasné lze ukonEit smlouvu pisemnou listinnou dohodou obou smluvnl'ch stran.
3) Ktera’koli ze smluvnl'ch stran ma’ prévo smlouvu pFedEasné ukonEit jednostrannou pisemnou listinnou vipovédi

s vypovédni lhfitou 1 mésic od doruEenI' vy’lpovédi protistrané.
4)Smlouva mfiie by: ukonEena jednostrannym odstoupenim kterékoliv ze smluvnl'ch stran v pFI'padé podstatného

poruéeni povinnosti druhou stranou dle obecné zévazny'Ich prévnl'ch pFedpisfi.
5) Provozovatel DS mé da‘le pra’vo na odstoupenI od této smlouvy

a) jestliie Zadatel bez daléiho projednéni s Provozovatelem DS neuhradi své finanEnI zévazky dle El. III. odst. 2) této
smlouvy a5, ani v dodateEné lhflté 15 dnfi ode dne termini: splatnosti kterékoli z plateb,uvedeny’1ch v této smlouvé.

b) nebude splnéna néktera’ z podminek uvedeny'Ich v El. II odst. 1) pism. c) a d) této smlouvy.
c) iadatel nesplni své povinnosti dle El. IV odst. 1) pism. b), c) této smlouvy.

6) Odstoupenl’ od této smlouvy musi by’lt uEinéno pIsemné v listinné podobé. Odstoupenim smlouva zaniké, kdyi projev
VCIle oprévnéné osoby odstoupit od smlouvy je doruEen druhé strané.

7) V pFI’padé ukonEenI' smlouvy, kdy Provozovatel DS dosud nevynaloiil a nebude nucen vynaloiit oprévnéné néklady,
bude dosud uhrazené Eéstka vrécena Zadateli.

8) V pFipadé ukonEeni smlouvy vy'lpovédl' Zadatele nebo v pFI’padé ukonEenI' smlouvy dohodou z dCIvodCI. které nelze pFiEftat
Provozovateli DS nebo v pFI’padé ukonEenI' smlouvy odstoupenl’m Provozovatele DS dle této smlouvy (vyjma odstoupenl'
dle odst. 5) pism. b) tohoto Elénku) je Zadatel povinen uhradit Provozovateli DS veékeré oprévnéné na'klady, které
Provozovatel DS dosud vynaloiil anebo které bude nucen jeété vynaloiit v souvislosti s touto smlouvou.

9) V pFI’padé ukonEenI smlouvy odstoupenim ze strany Provozovatele DS 2 dfivodu dle El. V. odst. 5) pIsm. b) budou smluvni
strany hradit ve§keré oprévnéné néklady, které Provozovatel DS vynaloiil nebo které bude nucen jeété vynaloiit v
souvislosti s touto smlouvou, a to spoleEné a nerozdilné. V tomto pFI’padé nepFeséhne platba zedatele Eéstku, sjednanou
jako prvni splétka dle El. III. odst. 2) této smlouvy.

10) Smluvnl' strany se dohodly, ie néroky Provozovatele DS odpovidajl'ci povinnosti 2adatele dle odst. 8) a odst. 9)
tohoto Elénku budou pFednostné uhrazeny z plateb, které fadatel Provozovateli DS jii poskytl za trva’nf smlouvy,
jejich zapoEtenIm. Provozovatel DS je povinen zapoEtenI oznémit fadateli. V pFipadé, 2e tyto jii poskytnuté platby
plné nepokryjf veékeré néroky, iadatel nedoplatek Provozovateli DS uhradi na zékladé pFedpisu platby. V pFIpadé, ie
Ua’roky Provozovatele DS jii poskytnuté platby nepFevy'Iéf, Provozovatel DS zbylou Eéstku po zapoEtenI' vlastnl'ch nérokfl
Zadateli vrétl'.

VI. Ochrana osobnich L'Idajfi
1) 2adatel nebo osoba oprévnéné jednat za Zadatele prohlaéuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, ie jej jii Provozovatel

DS informoval o zpracovéni osobnl'ch ddajfl prostFednictvim pFI’sluéné iédosti nebo formuléFe pFedchézejIciho uzavFenI
této Smlouvy.

2) Ve§keré informace o zpracovénl' osobnl'ch ddajfl fadatele, osoby oprévnéné jednat za iadatele a daléich osob, které
souvisi s touto Smlouvou, jsou trvale dostupne’ na www.egd.cz v sekci Ochrana osobnl'ch Odajfi.

VII. Ostatni ujedna’ni
1) iadatel bere na Védomi, ie stévajici Eést za‘r'izenl' distribuEnI' soustavy uvedena’ v Elénku |. této smlouvy bude 32

do dokonEenI' provedenl' pFeIoiky, tj. ai do doby kolaudace stavby pFeloiky zaFI'zeni distribuEnI' soustavy pod napétl'm,
a do tohoto data nebude provedena jeho demontéi.

2) zadatel bere na védomi, 2e Provozovatel DS p0 provedenl' pFeloiky zflsta’vé vy'Ihradnim vlastnikem pFeloieného zaFizenI'
ve smyslu § 47 zékona E. 458/2000 5b., ve znénf pozdéjél'ch pFedpisfl.

3) Smluvni strany jsou zbaveny odpovédnosti za EésteEné nebo fiplné neplnénl' povinnosti dany'Ich smlouvou v pFipadech,
kdy toto neplnénl' bylo vysledkem okolnostl' vyluEujI'cich odpovédnost nebo za podminek vyply'Ivajl'cich ze za'kona
E. 458/2000 5b., ve znénl' pozdéjél'ch pFedpisCI.

4) Tato smlouva mflie by'It ménéna nebo doplfiovéna pouze formou pisemny'lch a El'slovany'lch dodatkfi, podepsany'Ich
obéma smluvnl'mi stranami. Zménu identifikaEnI'ch Udajfl iadatele (L'Idaje uvedené v zéhlaVI' této smlouvy) je moiné
provést prostFednictvim pl'semného oznémeni podepsaného iadatelem, kdy L'JEinnost zmény identifikaEnI'ch Udajfl
nastévé doruEenIm tohoto ozna’mem’ Provozovateli DS.

5) Ostatni zéleiitosti touto smlouvou neupravené se FI'dI' obEansky'Im zékonfkem E. 89/2012 Sb. v platném znénl'
a energetickym za'konem E. 458/2000 Sb. v platném znénI.

6) Obé strany se zavazujl' vza'jemné se informovat o jaky'Ichkoliv zménéch nezbytny'lch pro Fédné provédénl' této smlouvy,
zejména pak o zménéch identifikaEnIch fldajfi zadatele a to nejpozdéji do 30 dnCI od provedenl' této zmény.

7) Veékeré préva a povinnosti z této smlouvy plynoucI pFechézI na prévni na'stupce obou smluvnich stran.
8) Ve smyslu ustanoveni § 89 a zékona E.99/1963 5b.. obEanského soudnl'ho Fédu se smluvnl' strany dohodly, ie v pfipadé
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Feéenl' sporCI SOUa cestou bude ml'stné pFisluénYm soudem Okresni soud v éeskych Budéjovicich popF. Krajsky soud
v CeskYCh Budéjovicich.

9) Smlouvu lze uzavFIt v listinné podobé nebo v elektronické podobé. ZaslaI-li Provozovatel DS iadateli na'vrh smlouvy v
listinné podobé. podepiée iadatel nebo jeho oprévnény’t zéstupce vlastnoruéné névrh smlouvy a zaéle jedno vyhotoveni
smlouvy Provozovateli DS. Zaslal-Ii Provozovatel DS Zadateli névrh smlouvy v elektronické podobé ve forma’tu PDF 5
elektronicky'lm podpisem osoby jednajIci za Provozovatele DS, podepiée zadatel nebo jeho oprévnény’I zéstupce (jednajicn’
osoba) névrh smlouvy elektronickYm podpisem a zaéle podepsanou smlouvu v elektronické podobé Provozovateli DS.
Smluvnl' strany se pro (16e uzavFenI smlouvy v elektronické podobé vy'IsIovné dohodly, 2e k platnému elektronickému
podepsénl' smlouvy jednajicimi osobami smluvnich stran mfiie by'lt pouiit vy'Ihradné platny'l kvalifikovany elektronicky
podpis nebo platny'l zaruéeny elektronicky podpis zaloieny’l na kvalifikovaném certifikétu.

10) Smluvni strany prohlaéuji, ie 5e 5 textem této smlouvy seznémily a souhlasi s nIm, na dfikaz éehoi ji oprévnéné osoby
obou smluvnl'ch stran pFipojujl' své podpisy.

11) Smlouva naby'lva’ platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami.
12) Je-li zadatel povinnym subjektem dle za’kona é. 106/1999 5b., 0 svobodném pFistupu k informacim v platném znénl’

a pouiil pro plnéni dle této smlouvy veFejné prostFedky, smluvnl' strany po dohodé souhlasn’. 2e informace o rozsahu
a pFI'jemci téchto prostFedkfl (zékladnl’ identifikaénl' Udaje Provozovatele DS) mohou byt poskytnuty tFetim straném
na zékladé iédosti nebo jejich zveFejnénim. fadatel se zavazuje z takového poskytnuti nebo zveFejnénI’ vylouéit (napF:
zaéernénfm) veékeré identifikaéni a kontaktni Odaje za’stupcfi Provozovatele DS, jakoi i jakékoliv jiné OSOa Udaje.

13) Je-li iadatel povinnym subjektem dle ustanoveni § 2 odst. 1 za'kona é. 340/2015 5b.. 0 zvla’étnich podminkéch
L'Jéinnosti néktery’Ich smluv, uveFejfiova’nI’ téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv). zavazuje se
v souvislosti s uzavFenim této smlouvy splnit povinnosti vyply’lvajl'ci z uvedeného zékona. Smluvni strany se dohodly,
2e smlouvu k uveFejnénI’ zaéle sprévci registru smluv fadatel. Za pFipadnou majetkovou Ujmu, ktera’ by nesplnénim
povinnosti zadatele dle citovaného zékona vznikla Provozovateli DS. odpovida’ iadatel.

VIII. Akceptaénl' ustanovenl'
1) K pFijeti névrhu této smlouvy stanovuje Provozovatel DS akceptaéni lhfitu v délce 90 dnfi od okamiiku odesléni névrhu

této smlouvy fadateli.
2) Smlouva je uzavFena za pFedpokladu. ie fadatel nejpozdéji do konce uvedené 90 dennl' tIty vyhotoveni smlouvy

podepiée a zaéle zpét Provozovateli DS. Jiné forma pFijeti névrhu Smlouvy nenI’ moiné. Pokud bude zaslany podepsany’l
vytisk Smlouvy obsahovat jakékoliv vpisky, dodatky Ei odchylky, k uzavFeni smlouvy nedojde.

3) Marny’lm uplynutl'm akceptaéni lhfity névrh této smlouvy zaniké.
8 1,4J /
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