Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090005311
uzavřená dle ustanovení § 70 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona ve znění pozdějších předpisů, ust. § 1746
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi
Ř ED ITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC CR
Žadatelem
Cl.:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
PID: RSDBXBAW QG-01
Sídlo: Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha
Doručeno: 21.05.2021
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390
Listu: 0
Adresa pro zasílání písemností:
Druh: SVAZEK
34642
Lidická tř. 110/49, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
Zástupce ve věcech smluvních:
ředitelka správy České Budějovice
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:
Rozvoj a příprava investic
Rozvoj
západ
ve věcech technických:
Bankovní spojení: ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ■ č í s l o účtu: I
symbol:
IBAN:
BIC (SWIFT) kód:
I. Předmět smlouvy
1) Předmětem této smlouvy je závazek Provozovatele DS provést ve smyslu ust. § 70 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů přeložení níže specifikované části zařízení distribuční soustavy a závazek Žadatele uhradit veškeré
náklady spojené s tím to přeložením části zařízení distribuční soustavy.
2) Provozovatel DS je vlastníkem a provozovatelem části zařízení distribuční soustavy označené jako: VLT plynovod
DN 200, VTL plynovod DN 100 a odbočkový/trasový uzávěr Kaplice, které se nachází v lokalitě: k.ú. Kaplice, par.č.
1885/12, 2040,1233/4.
Z důvodu požadavku stavby Žadatele: "D3 SSÚD Kaplice - přeložka VTL plynovodu", je nutno přeložit výše uvedenou část
zařízení distribuční soustavy a to následujícím způsobem: Z důvodu výstavby nové příjezdové komunikace k plánovanému
areálu SSÚD a plánovaným stavebním úpravám silnice 1/3 budou přeloženy stávající VTL plynovody DN200 a DN100,
které jsou v polohové a výškové kolizi s navrhovanou dopravní stavbou komunikace.
Bude provedena přeložka VTL plynovodu DN200 Velešín Kaplice v délce cca 70 m, VTL plynovodu DN100 Kaplice
Vyhlídka v délce cca 86 m a stávajícího trasového uzávěru.
Trasa přeložek bude vedena kolmo přes komunikace:
- DN200 kolmo přes novou příjezdovou komunikaci k areálu SSÚD
- DN100 kolmo přes stávající komunikaci 1/3 s následným propojem na stávající síť v prostoru parkoviště před Penny
marketem.
V místě napojení odbočky VTL plynovodu DN100 bude osazen nový trasový/odbočkový uzávěr, který nahradí rušenou
sestavu uzavíracích armatur.

ZGPR.RSD

Propojení přeložek na stávající ocelové potrubí bude provedeno pomocí metody STOPPLE za plného tlaku. Zásobování
odchozí části VTL sítě bude zajištěno pomocí bypassu (hlavní trasa VTL DN200) a LNG zásobníku (VTL RS Kaplice Město).
Rušená část potrubí DN200 a DN100 bude po odpojení a řádném zabezpečení demontována. Stávající potrubí DN200
bude v plném rozsahu odstraněno, potrubí DN100 bude z části odstraněno a z části řádně zabezpečeno (zaplaveno
inertním materiálem).
Předpokládaný rozsah rušeného potrubí: DN200 cca 75 m, DN100 cca 83 m.
Rozsah přeložky je vyznačen v přiložené situační mapce.
Přeložka má charakter dílčí změny trasy plynovodního zařízení (příp. přemístění některých prvků tohoto zařízení).
Přeložka plynárenského zařízení bude realizována jako stavba: Přeložka VTL, D3 SSÚD Kaplice (číslo: 1050001222) (dále
jen „provedení přeložky")
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II. Termín provedení přeložky
1) Provozovatel DS se zavazuje za sjednaných podmínek provést toto přeložení za součinnosti Žadatele do 18 měsíců
od účinnosti této smlouvy ve smyslu čl. Vil odst. 12) 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, bránící zahájení nebo provádění prací souvisejících
s provedením přeložky, zejména jde o nepříznivé klimatické podmínky v zimním období, pokud tato smlouva dále
nestanoví jinak.
2) Termťn provedení přeložky sjednaný v odst. 1) tohoto článku je závazný, pokud došlo k předchozímu splněni všech
předpokladů pro sjednání této smlouvy vyplývajících z Memoranda, uzavřeného mezi smluvními stranami této smlouvy.
3) V případě nutnosti prodloužení termínu provedení přeložky z důvodů uvedených v odst. 1) nebo při nesplnění
předpokladů uvedených v odst. 2) Provozovatel DS písemně oznámí Žadateli důvod prodloužení společně s uvedením
nového terminu provedeni přeložky. Žadatel tento nový návrh termínu potvrdí do 20 kalendářních dnů. Pokud tak
Žadatel v uvedené lhůtě neučiní, považuje se návrh za akceptovaný.
III. Výše a splatnost úhrady nákladů na provedení přeložky
1) V souladu s platnými právními předpisy, žádostí o přeložení zařízení distribuční soustavy č. 9090005311 a stanoveným
technickým řešením dle této smlouvy je výše předpokládaných nákladů na provedení přeložky 7 804 298 Kč.
2) Úhrada nákladů bude provedena takto:
- první splátka ve výši 50 % z předpokládaných nákladů sjednaných v odst. 1) tohoto článku, tj. 3 903 000 Kč je
splatná do 15 dnů od uzavření této smlouvy na účet Provozovatele DS uvedený v záhlaví této smlouvy.
- druhá splátka bude uhrazena po dokončeni provedeni přeložky na základě předpisu platby, který vystaví a zašle
Provozovatel DS Žadateli na základě skutečně vynaložených nezbytně nutných nákladů na provedení přeložky.
Druhá splátka je splatná v termínu, uvedeném v předpisu platby vystaveném Provozovatelem DS.
3) Žadatel bere na vědomí, že shora uvedená výše předpokládaných nákladů byla stanovena na základě měrných nákladů
Provozovatele DS, přičemž dle odst. 4) tohoto článku může být provedena úprava výše nákladů. Žadatel je povinen
uhradit Provozovateli DS veškeré nezbytně nutné vynaložené náklady na provedení přeložky.
4) V případě, že z rozpočtu projektové dokumentace provedení přeložky vyplyne odlišná výše nákladů oproti
předpokládaným nákladům Provozovatele DS dle odst. 1) tohoto článku, Provozovatel DS na tuto změnu Žadatele bez
prodlení písemně upozorní a oznámí mu nově určenou výši nákladů.
5) V případe, že skutečně vynaložené náklady budou nižší, než uhrazená záloha dle odst. 2) tohoto článku, je Provozovatel
DS povinen vrátit Žadateli případný přeplatek, a to do 3 měsíců po dokončení provedení přeložky, tj. po kolaudaci
stavby.
6) Úhrada nákladů na provedení přeložky bude provedena na základě této smlouvy (nejedná se o úhradu za zdanitelné
plnění, proto nebude ze strany Provozovatele DS vystavována faktu ra-daňový doklad) a to převodním příkazem nebo
složenkou. Závazek zaplacení je splněn vždy dnem připsáni částky ve sjednané výši na účet Provozovatele DS, uvedený
v záhlaví této smlouvy.
IV. Práva a povinnosti smluvních stran
1) Povinnosti Žadatele:
a) řádně, včas a ve sjednané výši uhradit částku dohodnutou dle čl. Ili. této smlouvy a to na účet Provozovatele DS
převodem nebo složenkou s variabilním symbolem
2) Povinnost Provozovatele DS:
Zajistit provedeni přeložky (včetně vypracování projektu a realizace stavby) v termínu uvedeném v článku II., v rozsahu
dle článku I., odst. 2) této smlouvy,
3) Práva a povinnosti obou smluvních stran:
a) Řídit se Memorandem uzavřeným mezi Žadatelem a Provozovatelem DS v platném znění, nebude-li právními
předpisy stanoveno jinak.
b) Další práva a povinnosti smluvních stran jsou upravena právními předpisy, zejména energetickým zákonem a jeho
prováděcími předpisy.
V. Doba platnosti smlouvy a ukončení smlouvy
1) Smlouva je uzavřena na dobu určitou a je řádně ukončena dnem, kdy budou vypořádány vzájemné závazky smluvních
stran dle této smlouvy.
2) Předčasně lze ukončit smlouvu písemnou listinnou dohodou obou smluvních stran.
3) Smlouva může být ukončena jednostranným odstoupením kterékoliv ze smluvních stran v případě porušení povinností
druhou stranou, pokud tato strana neodstraní nedostatky ani v náhradním termínu, poskytnutém jí první stranou.
4) Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně v listinné podobě. Odstoupením smlouva zaniká, když projev
vůle oprávněné osoby odstoupit od smlouvy je doručen druhé straně.
5) V případě ukončení smlouvy, kdy Provozovatel DS dosud nevynaložil a nebude nucen vynaložit oprávněné náklady,

eg-d
bude dosud uhrazená částka vrácena Žadateli.
6) V případě ukončení smlouvy, kdy Provozovatel DS již vynaložil náklady v souvislosti s touto smlouvou anebo bude
nucen ještě vynaložit dodatečné náklady, je Žadatel povinen tyto náklady Provozovateli DS uhradit.
7) Smluvní strany se dohodly, že nároky Provozovatele DS odpovídající povinnosti Žadatele dle odst. 6) tohoto článku
budou přednostně uhrazeny z plateb, které Žadatel Provozovateli DS již poskytl za trvání smlouvy, jejich započtením.
Provozovatel DS je povinen započtení oznámit Žadateli. V případě, že tyto již poskytnuté platby plně nepokryjí veškeré
nároky, Žadatel nedoplatek Provozovateli DS uhradí na základě předpisu platby. V případě, že nároky Provozovatele DS
již poskytnuté platby nepřevýší, Provozovatel DS zbylou částku po započtení vlastních nároků Žadateli vrátí.
VI. Ochrana osobních údajů
1) Žadatel nebo osoba oprávněná jednat za Žadatele prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že jej již Provozovatel
DS informoval o zpracování osobních údajů prostřednictvím příslušné žádosti nebo formuláře předcházejícího uzavření
této Smlouvy.
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 údajů.
VII. Ostatní ujednání
1) Žadatel bere na vědomí, že Provozovatel DS po provedení přeložky zůstává výhradním vlastníkem přeloženého zařízení
ve smyslu § 70 zákona č. 458/2000 Sb„ ve znění pozdějších předpisů.
2) Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných smlouvou v případech,
kdy toto neplnění bylo výsledkem okolností vylučujících odpovědnost nebo za podmínek vyplývajících ze zákona
č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných a číslovaných dodatků, podepsaných
oběma smluvními stranami. Změnu identifikačních údajů žadatele (údaje uvedené v záhlaví této smlouvy) je možné
provést prostřednictvím písemného oznámení podepsaného Žadatelem, kdy účinnost změny identifikačních údajů
nastává doručením tohoto oznámení Provozovateli DS.
4) Ostatní záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění
a energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění.
5) Obě strany se zavazují vzájemně se informovat o jakýchkoliv změnách nezbytných pro řádné provádění této smlouvy,
zejména pak o změnách identifikačních údajů Žadatele a to nejpozději do 30 dnů od provedení této změny.
6) Veškerá práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí přechází na právní nástupce obou smluvních stran.
7) Ve smyslu ustanovení § 89 a zákona č.99/1963 Sb., občanského soudního řádu se smluvní strany dohodly, že v případě
řešení sporů soudní cestou bude místně příslušným soudem Okresní soud v Českých Budějovicích popř. Krajský soud
v Českých Budějovicích.
8) Smlouvu lze uzavřít v listinné podobě nebo v elektronické podobě. Zaslal-li Provozovatel DS Žadateli návrh smlouvy v
listinné podobě, podepíše Žadatel nebo jeho oprávněný zástupce vlastnoručně návrh smlouvy a zašle jedno vyhotovení
smlouvy Provozovateli DS. Zaslal-li Provozovatel DS Žadateli návrh smlouvy v elektronické podobě ve formátu PDF s
elektronickým podpisem osoby jednající za Provozovatele DS, podepíše Žadatel nebo jeho oprávněný zástupce (jednající
osoba) návrh smlouvy elektronickým podpisem a zašle podepsanou smlouvu v elektronické podobě Provozovateli DS.
Smluvní strany se pro účely uzavření smlouvy v elektronické podobě výslovně dohodly, že k platnému elektronickému
podepsání smlouvy jednajícími osobami smluvních stran může být použit výhradně platný kvalifikovaný elektronický
podpis nebo platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu.
9) Smluvní strany prohlašují, že se s textem této smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož zástupci obou
smluvních stran připojují své podpisy.
10) Je-li Žadatel povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění
a použil pro plnění dle této smlouvy veřejné prostředky, smluvní strany po dohodě souhlasí, že informace o rozsahu
a příjemci těchto prostředků (základní identifikační údaje Provozovatele DS) mohou být poskytnuty třetím stranám
na základě žádosti nebo jejich zveřejněním. Žadatel se zavazuje z takového poskytnutí nebo zveřejnění vyloučit (např:
začerněním) veškeré identifikační a kontaktní údaje zástupců Provozovatele DS, jakož i jakékoliv jiné osobní údaje.
11) Je-li Žadatel povinným subjektem dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zavazuje se
v souvislosti s uzavřením této smlouvy splnit povinnosti vyplývající z uvedeného zákona. Smluvní strany se dohodly,
že smlouvu k uveřejnění zašle správci registru smluv Žadatel. Za případnou majetkovou újmu, která by nesplněním
povinností Žadatele dle citovaného zákona vznikla Provozovateli DS, odpovídá Žadatel. V případě, kdy smlouva podléhá
zveřejnění v registru smluv, nabývá (oproti ujednání v bodu 11 tohoto článku) účinnosti až dnem zveřejnění.
12) Provozovatel DS souhlasí se zveřejněním této smlouvy v případě, kdy ŘSD ČR ponese, v souladu s uvedeným zákonem,
povinnost uveřejnění, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného zákona vyplývající. Tato smlouva nabývá platnosti dnem
podpisu, účinnosti dnem podpisu/zveřejněním v registru oběma smluvními stranami.
Vlil. Převod práv a povinností z územního rozhodnutí z Žadatele na Provozovatele DS
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1) Smluvní strany se zavazují uzavřít Smlouvu a převodu práv a povinností z územního rozhodnutí související s realizací
přeložky. Žadatel se zavazuje postoupit práva o povinností z územního rozhodnutí vč. případných povinností
vyplývajících z majetkoprávních vztahů Provozovateli DS, který je smlouvou převezme. Provozovatel DS se stane
nástupcem Žadatele a tím budoucím stavebníkem přeložky.
IX. Akceptační ustanovení
1) K přijetí návrhu této smlouvy stanovuje Provozovatel DS akceptační lhůtu v délce 90 dnů od okamžiku odeslání návrhu
této smlouvy Žadateli.
2) Smlouva je uzavřena za předpokladu, že Žadatel nejpozději do konce uvedené 90 denní lhůty vyhotovení smlouvy
podepíše a zašle zpět Provozovateli DS. Jiná forma přijetí návrhu Smlouvy není možná. Pokud bude zaslaný podepsaný
výtisk Smlouvy obsahovat jakékoliv vpisky, dodatky či odchylky, k uzavření smlouvy nedojde.
3) Marným uplynutím akceptační lhůty návrh této smlouvy zaniká.

dne: í..,j...-.05.-..2fi2l.
Za Provozovatele DS:

V Četly c l Jtiuj/iýcL/cicú.
dne:..... r.....
Za Žadatele:

Vedoucí rozvefje a přípravy investic
EG.D, a.s.

ředitelka správy České Budějovice
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Brno,

Vedoucí rozvoje sítí západ
EG.D, a.s.
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