
\ 
Smlouva o přeložce za řízení distribuční soustavy č . 9090008207 

uzav řená dle ustanovení § 47 zákona č . 458/2000 Sb., energetického zákona ve zn ění pozd ějších p ředpisů , ust. § 1746 

odst. 2 zákona č . 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zn ění mezi 

Zadatelem 
Město Náměšť  nad Oslavou 
Sídlo: Masarykovo nám. 104, Nám ěšť  nad Oslavou, 675 71 Nám ěšť  nad Oslavou 

IC: 00289965, DIC: CZ00289965 

Adresa pro zasílání písemností: 

Masarykovo nám. 104, Nám ěšť  nad Oslavou, 675 71 Nám ěšť  nad Oslavou 

Zástupce ve věcech smluvních: Vladimír Měrka, Starosta 

a 
Provozovatelem distribu ční soustavy (dále jen „Provozovatel DS') 
EG.D, a.s. 
Sídlo: Lidická 1873136, Černá Pole, 602 00 Brno 

Zápis v OR: SpoLe čnost je zapsána v obchodním rejst říku vedeném Krajským soudem v Brn ě, v oddílu B, vložce 8477 

iČ : 28085400 DIC: CZ28085400 

Zástupce: ve věcech smluvních: 

ve věcech technických: 	 - - 
Bankovní spojení: Komer ční banka, a.s. č íslo účtu: 	 variabilnísymbol: 9090008207 

I. P ředmět smlouvy 
1) Předm ětem této smlouvy je závazek Provozovatele DS provést ve smyslu ust. § 47 zákona č . 45812000 Sb. ve zn ění 

pozdějších p ředpisů  p řeložení níže specifikované části za řízení distribuční soustavy a závazek Zadatele uhradit veškeré 

náklady spojené s tímto p řeložením a vybudováním nové části za řízení distribu ční soustavy jako náhrady za stávající. 

2) Provozovatel DS je vlastníkem a provozovatelem části za ř ízení distribu ční soustavy ozna čené jako: kabel NAYY-J 4x150 
mm2, které se nachází  lokalit ě : Nám ěšť  n/OsL ul. Palackého parc. č . 112211. 

Z důvodu požadavku stavby Zadatele: Nám ěšť  n/Osl.- Palackého: p řeložka kabelové sítě  NN, je nutno p řeložit výše 
uvedenou část za ř ízení distribu ční soustavy a to následujícím zp ůsobem: p řeložka kabelové sít ě  NN do opěrné zdi. 
Výkopové práce v četně  úpravy terénu zajistí na vlastní náklady vyvolavatel p řeložky NN tj. M ěsto Náměšť  n/Ost. 
P řeložka má charakter dílč í změny trasy eL vedení (p říp. p řemístění n ěkterých prvků  tohoto za řízení). P řeložka 
rozvodného za řízení bude realizována jako stavba: Nám ěšť  n/Ost. Palackého: p řeložka NN (číslo: 1030070281) (dále 
jen „provedení p řeložky) 

II. Termín provedení přeložky 
1) Provozovatel DS se zavazuje za sjednaných podmínek provést toto p řeložení za souč innosti do 15 měsíců  od uzavření 

této smlouvy za p ředpokladu, že: 
a) Zadatel řádně  a včas spiní veškeré své závazky z této Smlouvy, 

b) nenastane p řekážka v dob ě  podpisu smlouvy neznámá, bránící zahájení nebo provád ění prací souvisejících 
s provedením p řeložky, zejména jde o nep říznivé klimatické podmínky v zimním období, 

c) osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k nemovitostem dot čeným realizací p řeložky umožní Provozovateli 
DS provedení p řeložky, zejm. dojde k úsp ěšnému projednání věcných b řemen, 

d) budou spiněny veškeré zákonné p ředpoklady pro provedení p řeložky, zejména spin ění předpokladů  dle zákona 
Č . 18312006 Sb. Stavebního zákona v platném zn ění, do: 30.06.2022, pokud tato smlouva dále nestanoví jinak. 

2) Provozovatel DS má právo na jednostrannou p řiměřenou změnu termínu provedení p řeložky za řízení distribu ční 
soustavy uvedeného v tomto č lánku a dále má právo na zm ěnu technického provedení p řeložky specifikovaného 
v článku IV. odst. 2) písm. a) této smlouvy v p ř ípadě , že nebude spiněna některá z podmínek stanovených v odst. 1) 
tohoto č lánku nebo v p řípadě  změny používané technologie prvk ů  v důsledku technického rozvoje. Provozovatel 
DS uvědomí Zadatele o jednostranné zm ěně  termínu provedení p řeložky nebo o jednostranné zm ěně  technického 
provedení p řeložky poté, co se o nespin ění dané podmínky dozví. 

' 	IJI. Výše a splatnost úhrady nákladů  na provedení p řeložky 
1) V souladu s platnými právními p ředpisy, žádostí o p řeložení za řízení distribu ční soustavy č. 9090008207 a stanoveným 

technickým řešením dle této smlouvy je výše p ředpokládaných náklad ů  na provedení p řeložky 296 062 Kč. 
2) úhrada náklad ů  bude provedena takto: 

- první splátka ve výši 15 % z p ředpokládaných náklad ů  sjednaných v odst. 1) tohoto článku, tj. 45000 Kč  je splatná 
do 15 dnů  od uzavření této smlouvy na účet Provozovatele DS uvedený v záhlaví této smlouvy. 

- druhá splátka bude uhrazena po zpracování projektové dokumentace na základ ě  předpisu platby, který vystaví a 

zašle Provozovatel DS Žadateli. 
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- p řípadné nedoplatky č i p řeplatky budou vyrovnány po dokon čení provedení p řeložky ria základ ě  p ředpisu pL 
který vystaví a zašle Provozovatel DS Zadateli na základ ě  skutečně  vynaložených nezbytn ě  nutných nákladů  
provedení p řeložky. 

3) Zadatel bere na v ědomí, že shora uvedená výše p ředpokládaných náklad ů  byla stanovena na základ ě  měrných nák 
Provozovatele DS, p ř ičemž dle odst. 4) a 5) tohoto č lánku může být provedena úprava výše náklad ů . Žadatel je pov,  
uhradit Provozovateli DS veškeré nezbytn ě  nutné vynaložené náklady na provedení p řeložky, 

4) V p ř ípadě, že z rozpo čtu projektové dokumentace provedení p řeložky nebo z procesu samotné realizace provedení 
p řeložky vyplyne odlišná výše náklad ů  oproti p ředpokládaným náklad ům Provozovatele DS dle odst. 1) tohoto č lánku, 
smluvní strany sjednávají následující postup: 

a) V p řípadě  nepodstatného zvýšení náklad ů , tj. p ř i zvýšení maximáln ě  o 10 % p ředpokládaných náklad ů  sjednaných v 
odst. 1) tohoto článku, má Provozovatel DS právo jednostrann ě  zvýšit náklady Zadatele sjednané v odst. 1) tohoto 
č lánku. Provozovatel DS je povinen tuto skute čnost písemně  oznámit Zadateli a tento je povinen toto zvýšení 
uhradit na základ ě  p ředpisu platby. Pro tento p ř ípad zvýšení p ředpokládaných náklad ů  se smluvní strany dohodly, že 
nebudou uzavírat dodatek k této smlouv ě . 

b) V p řípadě  podstatného zvýšení náklad ů , tj. p řesáhne-li zvýšení 10 % p ředpokládaných náklad ů  sjed naných v odst. 1) 
tohoto č lánku, Provozovatel DS na toto zvýšení Zadatele bez prodlení písemn ě  upozorní a oznámí mu nov ě  určenou 
výši p ředpokládaných náklad ů . Takové zvýšení náklad ů  bude smluvními stranami potvrzeno písemným dodatkem 

k této smlouvě . 

c) V p řípadě  snížení p ředpokládaných náklad ů  je Provozovatel DS povinen tuto skute čnost oznámit Zadateli. Pro tento 

p řípad snížení úhrady se smluvní strany dohodly, že nebudou uzavírat dodatek k této smlouv ě . 

5) V p ř ípadě, že skute čně  vynaložené náklady budou nižší, než p ředpokládané náklady sjednané v odst. 1) tohoto č lánku, 
je Provozovatel DS povinen vrátit Zadateli p řípadný p řeplatek a to do 3 m ěsíců  po dokončení provedení p řeložky, tj. 

po kolaudaci stavby a po uzav ření všech majetkoprávních smluv souvisejících se stavbou specifikovanou v čL L této 

smlouvy. 
6) Úhrada náklad ů  na provedení p řeložky bude provedena na základ ě  této smlouvy (nejedná se o úhradu za zdanitelné 

pinění, proto nebude ze strany Provozovatele DS vystavována faktura-da ňový doklad) a to p řevodním příkazem nebo 

složenkou. Závazek zaplacení je spin ěn vždy dnem p řipsání částky ve sjednané výši na ú čet Provozovatele DS, uvedený 

v záhlaví této smlouvy. 

IV. Práva a povinnosti smluvních stran 
1) Povinnosti Zadatele: 

a) řádně , včas a ve sjednané výši uhradit částku dohodnutou dle Čl. lil, této smlouvy a to na ú čet Provozovatele DS 

p řevodem nebo složenkou s variabilním symbolem 9090008207. 

b) souhlasit se z ř ízením věcného b řemene odpovídajícího právu Provozovatele DS z řizovat a provozovat za ř ízení 

distribuční soustavy na nemovitosti Zadatele, na které bude umíst ěna část za řízení distribu ční soustavy po provedení 

p řeložky, bude-li to pro provedení p řeložky nezbytné a poskytnout pot řebnou sou činnost pro z řízení tohoto věcného 

břemene. 

2) Povinnost Provozovatele DS: 

Zajistit provedení p řeložky (včetně  vypracování projektu a realizace stavby) v termínu uvedeném v článku (L, v rozsahu 

dle článku L, odst. 2) této smlouvy. 

3) Práva a povinnosti obou smluvních stran: 

Další práva a povinnosti smluvních stran jsou upravena právními p ředpisy, zejména energetickým zákonem a jeho 

provád ěcími předpisy. 

V. Doba platnosti smlouvy a ukon čení smlouvy 
1) Smlouva je uzav řena na dobu urč itou a je řádně  ukončena dnem, kdy budou vypo řádány vzájemné závazky smluvních 

stran dle této smlouvy. 

2) P ředčasně  lze ukončit smlouvu písemnou listinnou dohodou obou smluvních stran. 

3) Kterákoli ze smluvních stran má právo smlouvu p ředčasně  ukončit jednostrannou písemnou listinnou výpov ědí 

s výpovědní lhůtou 1 měsíc od doručení výpovědi protistran ě . 

4) Smlouva může být ukon čena jednostranným odstoupením kterékoliv ze smluvních stran v p řípadě  podstatného 

porušení povinností druhou stranou dle obecn ě  závazných právních p ředpisů . 

5) Provozovatel DS má dále právo na odstoupení od této smlouvy 

a) jestliže Žadatel bez dalšího projednání s Provozovatelem DS neuhradí své finan ční závazky dle Čl. III. odst. 2) této 

smlouvy včas, ani v dodatečné lhůtě  15 dnů  ode dne termín ů  splatnosti kterékoli z plateb, uvedených v této smlouv ě . 

b) nebude spiněna některá z podmínek uvedených v ČL. II odst. 1) písm. c) a d) této smlouvy. 

6) Odstoupení od této smlouvy musí být u činěno písemně  v listinné podob ě. Odstoupením smlouva zaniká, když projev 

vů le oprávněné osoby odstoupit od smlouvy je doru čen druhé stran ě . 

7) V p řípadě  ukončení smlouvy, kdy Provozovatel DS dosud nevynaložil a nebude nucen vynaložit oprávn ěné náklady, 
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bude dosud uhrazená částka vrácena Žadateli. 

8) V př ípad ě  ukončení smlouvy výpovědí Zadatele nebo v p řípad ě  ukončení smlouvy dohodou z d ůvod ů , které nelze p ř ič ítat 

Provozovateli DS nebo v p ř ípad ě  ukončení smlouvy odstoupením Provozovatele DS dle této smlouvy (vyjma odstoupení 

dle odst. 5) písm. b) tohoto č lánku) je Zadatel povinen uhradit Provozovateli DS veškeré oprávn ěné náklady, které 

Provozovatel DS dosud vynaložil anebo které bude nucen ješt ě  vynaložit v souvislosti s touto smlouvou. 

9) V př ípad ě  ukončení smlouvy odstoupením ze strany Provozovatele DS z d ůvodu dle Čl. V. odst. 5) písm. b) budou smluvní 

strany hradit veškeré oprávn ěné náklady, které Provozovatel DS vynaložil nebo které bude nucen ješt ě  vynaložit v 

souvislosti s touto smlouvou, a to spole čně  a nerozd ĺlně . V tomto p ř ípad ě  nep řesáhne platba Zadatele částku, sjednanou 

jako první splátka dle Č l. III. odst. 2) této smlouvy. 

10) Smluvní strany se dohodly, že nároky Provozovatele DS odpovídající povinnosti Zadatele dle odst. 8) a odst. 9) 

tohoto č lánku budou p řednostně  uhrazeny z plateb, které Zadatel Provozovateli DS již poskytl za trvání smlouvy, 

jejich započtením. Provozovatel DS je povinen zapo čtení oznámit Zadateli. V p řípadě , že tyto již poskytnuté platby 

pině  nepokryjí veškeré nároky, Žadatel nedoplatek Provozovateli DS uhradí na základ ě  p ředpisu platby. V p řípadě , že 

nároky Provozovatele DS již poskytnuté platby nep řevýší, Provozovatel DS zbylou částku po zapo čtení vlastních nárok ů  
Zadateli vrátí. 

VI. Ochrana osobních údajů  
1) Zadatel nebo osoba oprávn ěná jednat za Zadatele prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že jej již Provozovatel 

DS informovalo zpracování osobních údaj ů  prost řednictvím p říslušné žádosti nebo formulá ře p ředcházejícího uzav ření 
této Smlouvy. 

2) Veškeré informace o zpracování osobních údaj ů  Zadatele, osoby oprávn ěné jednat za Zadatele a dalš ĺch osob, které 
souvisí s touto Smlouvou, jsou trvale dostupné na www.egd.cz  v sekci Ochrana osobních údaj ů . 

Vil. Ostatní ujednání 

1) Zadatel bere na vědomí, že stávající část za ř ízení distribuční soustavy uvedená v č lánku I. této smlouvy bude až 

do dokon čení provedení p řeložky, tj. až do doby kolaudace stavby p řeložky za ř ízení distribu ční soustavy pod nap ětím, 

a do tohoto data nebude provedena jeho demontáž. 

2) Zadatel bere na v ědomí, že Provozovatel DS po provedení p řeložky zůstává výhradním vlastníkem p řeloženého za řízení 

ve smyslu § 47 zákona č . 45812000 Sb., ve zn ění pozdějších p ředpisů . 

3) Smluvní strany jsou zbaveny odpov ědnosti za částe čné nebo úpiné nepin ění povinností daných smlouvou v p řípadech, 
kdy toto nepinění bylo výsledkem okolností vylu čujících odpov ědnost nebo za podmínek vyplývajících ze zákona 

Č . 45812000 Sb., ve znění pozd ějších p ředpisů . 

4) Tato smlouva m ůže být m ěněna nebo doplňována pouze formou písemných a č íslovaných dodatků , podepsaných 

oběma smluvními stranami. Zm ěnu identifika čních údajů  žadatele (údaje uvedené v záhlaví této smlouvy) je možné 

provést prost řednictvím písemného oznámení podepsaného Zadatelem, kdy ú č innost změny identifikačních údajů  
nastává doru čením tohoto oznámení Provozovateli DS. 

5) Ostatní záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem č . 8912012 Sb. v platném zn ění 

a energetickým zákonem č . 458/2000 Sb. v platném zn ění. 

6) Obě  strany se zavazují vzájemn ě  se informovat o jakýchkoliv zm ěnách nezbytných pro řádné provád ění této smlouvy, 

zejména pak o zm ěnách identifikačních údajů  Zadatele a to nejpozd ěji do 30 dnů  od provedení této změny. 

7) Veškerá práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí p řechází na právní nástupce obou smluvních stran. 

8) Ve smyslu ustanovení § 89 a zákona č .9911963 Sb., občanského soudního řádu se smluvní strany dohodly, že v p ř ípadě  
řešení sporů  soudní cestou bude místn ě  p říslušným soudem Okresní soud v Ceských Bud ějovicích pop ř . Krajský soud 

v Českých Bud ějovicích. 

9) Smlouvu lze uzav řít v listinné podob ě  nebo v elektronické podob ě. Zaslal-Li Provozovatel DS Zadateli návrh smlouvy v 

listinné podobě , podepíše Zadatel nebo jeho oprávn ěný zástupce vlastnoru čně  návrh smlouvy a zašle jedno vyhotovení 

smlouvy Provozovateli DS. Zaslal-Li Provozovatel DS Zadateli návrh smlouvy v elektronické podob ě  ve formátu PDF s 
elektronickým podpisem osoby jednající za Provozovatele DS, podepíše Zadatel nebo jeho oprávn ěný zástupce Uednaiící 

osoba) návrh smlouvy elektronickým podpisem a zašle podepsanou smlouvu v elektronické podob ě  Provozovateli DS. 
Smluvní strany se pro ú čely uzav ření smlouvy v elektronické podob ě  výslovně  dohodly, že k platnému elektronickému 

podepsání smlouvy jednajícími osobami smluvních stran m ůže být použit výhradn ě  platný kvalifikovaný elektronický 

podpis nebo platný zaru čený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. 

10) Smluvní strany prohlašují, že se s textem této smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na d ůkaz čehož ji oprávněné osoby 

obou smluvních stran p řipojují své podpisy. 

11) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smLuvními stranami. 

12) Je-Li Žadatel povinným subjektem dle zákona č . 10611999 Sb., o svobodném p řístupu k informacím v platném zn ění 

a použil pro pin ění dle této smlouvy ve řejné prost ředky, smluvní strany po dohod ě  souhlasí, že informace o rozsahu 

a p ř íjemci těchto prost ředků  (základní identifika ční údaje Provozovatele DS) mohou být poskytnuty t řetím stranám 

na základ ě  žádosti nebo jejich zve řejněním. Zadatel se zavazuje z takového poskytnutí nebo zve řejnění vylou č it (nap ř : 

za čern ěním) veškeré identifika ční a kontaktní údaje zástupc ů  Provozovatele DS, jakož i jakékoliv jiné osobní údaje. 
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‚ 

13) Je -ti Zadatel povinnym subjektem dle ustanoveni § 2 odst. 1 zákona c 340/7015 Sb o zvlastnich podmiri 	
‚ 

úč innosti n ěkterých smluv, uve řejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zavazuje se 
v souvislosti s uzav řením této smlouvy spinit povinnosti vyplývající z uvedeného zákona. Smluvní strany se dohodly, 
že smlouvu k uve řejnění zašle správci registru smluv Zadatel. Za p řípadnou majetkovou újmu, která by nespiněním 
povinností Zadatele dle citovaného zákona vznikla Provozovateli DS, odpovídá Zadatel. 

VIII. Akceptační ustanovení 
1) K p řijetí návrhu této smlouvy stanovuje Provozovatel DS akcepta ční lhůtu v délce 90 dn ů  od okamžiku odeslání návrhu 

této smlouvy Žadateli. 

2) Smlouva je uzav řena za p ředpokladu, že Zadatel nejpozd ěji do konce uvedené 90 denní lh ů ty vyhotovení smlouvy 
podepíše a zašle zp ět Provozovateli DS. Jiná forma p řijetí návrhu Smlouvy není možná. Pokud bude zaslaný podepsaný 
výtisk Smlouvy obsahovat jakékoliv vpisky, dodatky či odchylky, k uzav ření smlouvy nedojde. 

3) Marným uplynutím akcepta ční lhůty návrh této smlouvy zaniká. 

České Budějovice, 	 V 

dne: 22.07.2021 
	

dne: ..:' 

Za Provozovatele DS: 
	

Za Žadatele: 

Ing. Zden ěk Máca 
	

Vladimír Měrka 
Vedoucí managementu p ř ipoj.a p řeložek 

	
-. Starosta 

FG.D, a.s. 	 Město Náměšť  nad Oslavo' 

Uzavření smlouvy bylo schváleno 
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