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eg-d
uzavFené dIe ustanovenI § 47 zékona é. 458/2000 8b., energetického zékona ve znénI pozdéjéIch pFedsCI, ust. § 1746
odst. 2 zékona E. 89/2012 5b., obéansky zékonik, v pIatném znénI mezi
2adatelem
DopravnI podnik mésta Brna, a.s.
SIdlo: Hlinky 64/151, Staré Brno, 603 00 Brno
I6: 25508881, DIC: CZ25508881
zapsané v obchoam rejstFIku vedeném Krajskym soudem v Brné, spisové znaéka B 2463
Adresa pro zasIla’nI pI'semnostI':
Hlinky 64/151, Staré Brno, 603 00 Brno
Za’stupce ve vécech smluvnIch:
a
Provozovatelem distribuéni soustavy (déle jen "Provozovatel DS")
EG.D, a.s.
SIdlo: Lidicka’ 1873/36, Cerné Pole, 602 00 Brno
Zépis v 0R: Spoleénost je zapséna v obchoam rejstFIku vedeném Krajskym soudem v Brné, v oddIIu B, vloice 8477
IC: 28085400 DIC: CZ28085400
Za'stupce: ve vécech smluvnIch:

ve vécech technickych:

Smlouva o pFeloice zaFIzenI distribu‘énI' soustavy é. 9090007142

I. PFedmét smlouvy
1) PFedmétem této smlouvy Ie za’vazek Provozovatele DS provést ve smyslu ust. § 47 zékona c. 458/2000 Sb. ve znénI

pozdéjsIch pFedpisu pFelozenI nI'ze specifikované césti zaFIzenI distribucni soustavy a zévazek Zadatele uhradit veskeré
na'kIady spojené s tImto pFelozenIm a vybudovénim nové césti zaFIzenI distribucnl' soustavy jako néhrady za stévajIcI.

2) Provozovatel DS je vlastnIkem a provozovatelem Eésti zaFIzenI distribuénI soustavy oznaéené jako: ZemnI kabelové
vedenI VN a vstupnI Eést rozvadéée VN., které se nachézI v lokalité: ul. NovolIéeFIské, parcé. 5037/51, 5037/52 k.I'I.
LI§efi..
Z dfivodu poiadavku stavby 2adatele: Rekonstrukce trakEnI napéjecI stanice Liéefi, je nutno pFeloiit vyée uvedenou
Eést zaFIzenI distribucnI soustavy a to na’sledujIcIm zpusobem: Dotcené vedenI VN1254 bude v mIsté parcely c
5037/52 pFeIozeno do nové provizornI trasy smeFujIcI k provizornI pFevozné menIrné v majetku Zadatele. Po dokoncenI
rekonstrukce ménIrny LI'sen bude provedeno pFelozenI a vyména vstupnI césti VN rozvadéce odbératelské trafostanice
2298 "DP LI'éer'I" spoIeEné s kabely vedenI VN1203 umIsténych do nové definitivnItrasy pFeloiky a nové pFipojenych
ke vstupnI Eésti VN rozvadéEe v majetku Provozovatele DS.

PFeloika mé charakter dIlEI zmény trasy el. vedenI (pFIp. pFemI’sténi nékterych prkI tohoto zaFIzenI). PFeloika
rozvodného zaFIzenI bude realizovéna jako stavba: Brno,NovoII§eFIska',pFeI.kVN,OTS,DPMB (EIslo: 1030068074) (déle
jen ,.provedenI pFeloiky")

II. TermIn provedenI pFeloiky
1) Provozovatel DS se zavazuje za sjednanych podmInek provést toto pFeIoienI za souéinnosti do 17 mésicfi od uzavFenI

této smlouvy za pFedpokladu, ie:
a) zadatel Fédné a véas splnI veékeré své zévazky z této Smlouvy,
b) nenastane pFekéika v dobé podpisu smlouvy neznémé, brénIcI zahéjenI nebo provédénI pracI souvisejIcIch

s provedenl'm pFeloiky, zejména jde o nepFIznivé klimatické podmInky v zimnIm obdobI,
c) osoby s vlastnickym nebo jinym vécnym prévem k nemovitostem dotéenym realizacI pFeloiky umoinI Provozovateli

DS provedenI pFeloiky, zejm. dojde k L'Ispéénému projednénI vécnych bFemen,
d) budou splnény veékeré zékonné pFedpoklady pro provedenI pFeIoiky, zejména splnéni pFedpokladCI dle zékona

E. 183/2006 Sb. Staveaho za’kona v platném znénI, do: 30.11.2021, pokud tato smlouva déle nestanovinak.
2) Provozovatel DS mé prévo na jednostrannou pFiméFenou zménu termInu provedenI pFeloiky zaFIzenI distribuEnI

soustavy uvedeného v tomto (":Iénku a déle mé‘prévo na zménu technického provedenI pFeloiky specifikovaného
v Elénku IV. odst. 2) pIsm. a) této smlouvy v pFIpadé, ie nebude splnéna nékteré z podmInek stanovenych v odst. 1)
tohoto Elénku nebo v pFI'padé zmény pouiIvané technologie prkI v dL'IsIedku technického rozvoje. Provozovatel
DS uvédomI 2adatele o jednostranné zméné termInu provedenI pFeloiky nebo o jednostranné zméné technického
provedenI pFeloiky poté, co se 0 nesplnénI dané podmInky dos.

III. Vy'lée a splatnost I'Ihrady na'kladfi na provedenI pFeloiky
1) V souladu s platnymi pra'vnImi pFedpisy, iédosti o pFeloienI zaFIzenI distribuénI soustavy ("2. 9090007142 3 stanovenym
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technickYm Feéenim dle této smlouvy je v7§e pfedpoklédanich na'kladfi na provedeni pFeJoiky 754 829 KE.
2) Uhrada na’kladfi bude provedena takto:

- prvni splétka ve vyéi 15 % z pFedpoklédanych nékladfl sjednam'Ich v odst. 1) tohoto Ela’nku, tj. 114 000 K25 je splatna’
do 15 dnfl od uzavFem’této smlouvy na Uéet Provozovatele DS uvedeny'l v zéhlavn’ této smlouvy.

- druhé spla’tka bude uhrazena po zpracovém’ projektové dokumentace na za'kladé predpisu platby. ktery vystavi a
zaéle Provozovatel DS zadateli.

- pFI’padné nedoplatky Ei pFeplatky budou vyrovnény p0 dokonéenl' provedenl' preloiky na zékladé predpisu platby.
ktery vystavi a za§le Provozovatel DS Zadateli na zékladé skuteéné vynaloienYCh nezbytné nutny'lch nékladCI na
provedenr’ preloiky.

3) Zadatel bere na védoml', 2e shora uvedené vyée pFedpokla’danYch nékladfl byla stanovena na zékladé mérny'lch nékladfl
Provozovatele DS, pFiEemi dle odst. 4) a 5) tohoto Elénku mfiie Wt provedena Uprava vilée na'kladCI. zadatel je povinen
uhradit Provozovateli DS veékeré nezbytné nutné vynaloiené néklady na provedeni preloiky,

4) V prl'padé, ie z rozpoEtu projektové dokumentace provedenl' pFeloiky nebo z procesu samotné realizace provedem’
preloiky vyplyne odli§né v9§e na’kladfi oproti pFedpoklédanym na’kladflm Provozovatele DS dle odst. 1) tohoto Elénku,
smluvm’ strany sjednévaji na’sledujn’cn’ postup:
a) V pFI’padé nepodstatného zvy’léeni na'kladfl. tj. pFi zvy'léenl' maxima’lné o 10 % predpoklédany’lch nékladfl sjednany’lch v

odst. 1) tohoto (":la'nku, ma’ Provozovatel DS prévo jednostranné zvy'léit néklady Zadatele sjednané v odst. 1) tohoto
Elénku. Provozovatel DS je povinen tuto skuteénost pl'semné oznémit Zadateli a tento je povinen toto zv7§enf
uhradit na za'kladé pi‘edpisu platby. Pro tento pFipad séem’ pFedpokla’danYch nékladfi se smluvnl' strany dohodly, ie
nebudou uzavfrat dodatek k této smlouvé.

b) V p‘r’l’padé podstatného zv9§eni na’kladfi, tj. pFesa’hne-li séeni 10 % pFedpokla’dany’Ich na'kladfl sjednany’tch v odst. 1)
tohoto éla’nku, Provozovatel DS na toto zvy’léeni Zadatele bez prodlenl' pfsemné upozorm’ a ozna'ml' mu nové uréenou
vy'IEi pFedpoklédanych nékladfl. Takové zvyéeni na'kladfl bude smluvnl'mi stranami potvrzeno pisemny'lm dodatkem
k te’to smlouvé.

c) V pFI’padé sm’ienl' pFedpokla’dany'Ich nékladfi je Provozovatel DS povinen tuto skuteénost oznémit 2adateli. Pro tento
pFI’pad sniiem’ Uhrady se smluvnl' strany dohodly, ie nebudou uzavn'rat dodatek k této smlouvé.

5) V pFI'padé, ie skuteéné vynaloiené na‘klady budou niiéi, nei predpoklédané na’klady sjednané v odst. 1) tohoto Ela’nku,
je Provozovatel DS povinen vra'tit iadateli pFipadny pFeplatek a to do 3 mésfcfl po dokonéenl' provedeni pfeloiky, tj.
po kolaudaci stavby a po uzavFeni véech majetkopra'vnl'ch smluv souvisejicich se stavbou specifikovanou v El. I. této
smlouvy.

6) Uhrada nékladfl na provedenl’ pFeloiky bude provedena na zékladé této smlouvy (nejedna' se 0 Clhradu za zdanitelné
plném’, proto nebude ze strany Provozovatele DS vystavovéna faktura-dafiovy’I doklad) a to pFevodm’m p‘r'l'kazem nebo
sloienkou. Za'vazek zaplacem’je splnén vidy dnem pFipsém’ Eéstky ve sjednané V)’I§i na t’JEet Provozovatele DS, uvedeny
v za'hlaVI' této smlouvy.

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

a) Fédné, véas a ve sjednané vy§i uhradit ééstku dohodnutou dle El. III. této smlouvy a to na L'IEet Provozovatele DS
pFevodem nebo sloienkou s variabilnl'm symbolem 9090007142.

b) souhlasit se zFI'zenI'm vécného bFemene odpovidajl'ciho prévu Provozovatele DS zFizovat a provozovat zaFI'zeni
distribuénl' soustavy na nemovitosti Zadatele, na které bude uml'sténa Ea’st zafi'zeni distribuEni soustavy po provedenl'
pFeloiky, bude-li to pro provedenl' preloiky nezbytné a poskytnout potFebnou souéinnost pro zFI'zenI'tohoto vécného
bremene.

2) Povinnost Provozovatele DS:
Zajistit provedeni preloiky (véetné vypracovénl' projektu a realizace stavby) v terminu uvedeném v élénku |l., v rozsahu
dle Ela‘nku |., odst. 2) této smlouvy.

3) Préva a povinnosti obou smluvnl'ch stran:
Dalél' préva a povinnosti smluvnl'ch stran jsou upravena prévnl'mi pFedpisy, zejména energetickym za'konem a jeho
provédécimi predpisy.

V. Doba platnosti smlouvy a ukonEeni smlouvy
1) Smlouva je uzavrena na dobu uréitou a je Fédné ukonéena dnem, kdy budou vyporédény vzéjemné zévazky smluvnl'ch

stran dle této smlouvy.
2) Predéasné lze ukonéit smlouvu pl’semnou listinnou dohodou obou smluvm’ch stran.
3) Kterékoli 2e smluvnl'ch stran ma’ prévo smlouvu pfedéasné ukonEit jednostrannou pisemnou listinnou vipovédi

s vy'Ipovédni lhfitou 1 mésic od doruéeni vy'lpovédi protistrané.
4) Smlouva mfiie bylt ukonéena jednostrannYm odstoupenim kterékoliv ze smluvnl'ch stran v pFI'padé podstatného

poruéenl' povinnosti druhou stranou dle obecné zévaach prévnl'ch pFedpisCI.
5) Provozovatel DS mé déle prévo na odstoupem’ od této smlouvy
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eg-d
a) jestliie zadatel bez dal§fho projedna’nl' s Provozovatelem DS neuhradl' své finanéni za'vazky clle El. III. odst. 2) této

smlouvy véas. ani v dodateéné lhflté 15 dnfi ode dne termini] splatnosti kterékoli z plateb, uvedenYch v této smlouvé.
b) nebude splnéna nékteré z podml’nek uvedeny'lch v (":l. II odst. 1) pism. c) a d) této smlouvy.

6) Odstoupeni od této smlouvy musi by: uéinéno pl'semné v listinné podobé. Odstoupenim smlouva zanika', kdyi projev
vfile oprévnéné osoby odstoupit 0d smlouvy je doruéen druhé strané.

7) V pFI’padé ukonéenl' smlouvy, kdy Provozovatel DS dosud nevynaloiil a nebude nucen vynaloiit opra'vnéné nékIady,
bude dosud uhrazené Eéstka vra’cena Zadateli.

8) V pFipadé ukonéeni smlouvy VVpOVédI Zadatele nebo v ph’padé ukonéeni smlouvy dohodou z dfivodfi, které nelze pFiEitat
Provozovateli DS nebo v pFI'padé ukonéenl' smlouvy odstoupem’m Provozovatele DS dle této smlouvy (vyjma Odstoupeni
dle odst. 5) pl'sm. b) tohoto Elénku) je zedatel 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 ukonéeni smlouvy odstoupem’m ze strany Provozovatele DS 2 dflvodu dle El. V. odst. 5) pl'sm. b) budou smluvm’
strany hradit veékeré opra’vnéné néklady, které Provozovatel DS vynaloiil nebo které bude nucen jeété vynaloiit v
souvislosti s touto smlouvou. a to spoleéné a nerozdl'lné. V tomto pFI’padé nepFeséhne platba Zadatele ééstku, sjednanou
jako prvm’ spla’tka dle El. |||. odst. 2) této smlouvy.

10) Smluvnl' strany se dohodly, ie néroky Provozovatele DS odpovidajl’ci povinnosti iadatele dle odst. 8) a odst. 9)
tohoto Ela'nku budou pfednostné uhrazeny 2 plateb, které iadatel Provozovateli DS jii poskytl za trvénl’ smlouvy,
jejich zapoétem’m. Provozovatel DS je povinen zapoéteni oznémit zadateli. V pFI’padé. 2e tyto jii poskytnuté platby
plné nepokryji veékeré na’roky, jadatel nedoplatek Provozovateli DS uhradi na zékladé pFedpisu platby. V pFI’padé, ie
ga’roky Provozovatele DS jii poskytnuté platby nepFevy’Iél'. Provozovatel DS zbylou Eéstku po zapoéteni vIastnI'ch nérokfl
Zadateli vrétl'. -

VI. Ochrana osobnl'ch fidajfi
1) 2adatel nebo osoba opra’vnéna’ jednat za Zadatele prohlaéuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, ie jej jii Provozovatel

DS informoval o zpracovénl’ osobnich L'Jdajfi prostFednictv pfi'sluéné iédosti nebo formula’Fe pFedcha’zejiciho uzavFem’
této Smlouvy.

2) Veékeré informace o zpracova’nl' osobnl'ch L'Jdajt'J Zadatele. osoby opra’vnéné jednat za iadatele a daléich osob, které
souvisi s touto Smlouvou, jsou trvale dostupné na www.egd.cz v sekci Ochrana osobnich fldajfl.

VII. Ostatni ujedna’ni
1) Zadatel bere na védomi, 2e stévajicf (":a'st zaFI'zem' distribuénl' soustavy uvedené v Ela’nku I. této smlouvy bude a2

do dokonEenI' provedenl' pFeIoiky, tj. a2 do doby kolaudace stavby pFeIoiky zaFizenI' distribuéni soustavy pod napétl'm,
a do tohoto data nebude provedena jeho demontéi.

2) Zadatel bere na védomi, ie Provozovatel DS po provedeni pFeloiky zfistévé vy'Ihraa'm vlastnikem pFeloieného zaFI'zenI'
ve smyslu § 47 zékona E. 458/2000 5b., ve znéni pozdéjél'ch pFedpisfi.

3) Smluvnl' strany jsou zbaveny odpovédnosti za Ea'steéné nebo Uplné neplnénl’ povinnostf danYch smlouvou v pFI’padech,
kdy toto neplnénl' bylo VYSIedkem okolnostl' vyluéujl'cn'ch odpovédnost nebo za podml'nek vyplyvajicich ze zékona
E. 458/2000 5b., ve znénl' pozdéjél'ch pFedpisCI.

4) Tato smlouva mfiie bit ménéna nebo doplfiovéna pouze formou pl'semnych a él'slovany'lch dodatkfi, podepsanych
obéma smluvnl'mi stranami. Zménu identifikaém’ch L'Jdajfi iadatele (Udaje uvedené v zéhlavi te'to smlouvy) je moiné
provést prostFednictVI’m pI’semného oznémem’ podepsaného iadatelem, kdy L’Jéinnost zmény identifikaénn’ch ddajfi
nastévé doruéenl'm tohoto oznémenl' Provozovateli DS.

5) Ostatnl' za'leiitosti touto smlouvou neupravené se Fidi obEanskYm zékonu’kem é. 89/2012 Sb. v platném znéni
a energeticky'Im za'konem (1458/2000 Sb. V platném znénl'.

6) Obé strany se zavazujl' vzéjemné se informovat o jakychkoliv zménéch nezbytny'Ich pro Fa’dné provédéni této smlouvy,
zejména pak o zménéch identifikaénl’ch Udajfi Zadatele a to nejpozdéji do 30 dnfl od provedenl’ této zmény.

7) Veékera' préva a povinnosti z této smlouvy plynoucI pFechézf na prévnl' na'stupce obou smluvnl'ch stran.
8) Ve smyslu ustanovenl' § 89 a za'kona 5.99/1963 5b.. obéanského soudnl'ho Fédu se smluvnl' strany dohodly, ie V pFI’padé

Feéenl' sporfi soudnl' cestou bude ml'stné pFISIUéa soudem Okresnl' soud v Cesky'lch Budéjovicfch popF. Krajsky soud
v Cesky'Ich Budéjovicich.

9) Smlouvu lze uzavFI't v listinné podobé nebo v elektronické podobé. Zaslal-li Provozovatel DS 2adateIi névrh smlouvy v
listinné podobé, podepiée fadatel nebo jeho oprévnény zéstupce vlastnoruéné névrh smlouvy a zaéle jedno vyhotovenl'
smlouvy Provozovateli DS. ZaslaI-li Provozovatel DS Zadateli névrh smlouvy v elektronické podobé ve formétu PDF 5
elektronickYm podpisem osoby jednajl'ci za Provozovatele DS, podepl'ée zadatel nebo jeho opra’avnén)’I zéstupce (jednajl'cf
osoba) névrh smlouvy elektronicky'lm podpisem a za§le podepsanou smlouvu v elektronické podobé Provozovateli DS.
Sqvni strany se pro 06e uzavFenI' smlouvy v elektronické podobé vyslovné dohodly. 2e k platnému elektronickému
podepsa’nl' smlouvy jednajl'cimi osobami smluvnl'ch stran mflie by’lt pouiit vy'lhradné platny'l kvalifikovany elektronicky
podpis nebo platny zaruéeny elektronicky podpis zaloieny na kvalifikovaném certifika'tu.

10) Smluvm’ strany prohlaéuji, 2e se 5 textem této smlouvy seznémily a souhlasi s nl'm. na dfikaz Eehoi ji oprévnéné osoby
obou sqvnI'ch stran pfipojuji své podpisy.
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11) Smlouva naby'lvé platnosti dnem jejI'ho podpisu smluvnl'mi stranami.
12) Je-li zadatel povinnim subjektem dle za'kona E. 106/1999 5b., 0 svobodném pFI'stupu k informacim v platném znénl'

a pouiil pro plnénl’ dle této smlouvy veFejné prostFedky, smluvnl' strany po dohodé souhlasi, 2e informace o rozsahu
a pFI'jemci téchto prostFedkfl (zékladni identifikaéni Udaje Provozovatele DS) mohou by'It poskytnuty tFetim straném
na za'kladé iédosti nebo jejich zveFejnénI'm. Zadatel se zavazuje z takového poskytnuti nebo zveFejnénI' vylouéit (napF:
zaEernénI'm) ve§keré identifikaéni a kontaktm’ Udaje zéstupcfi Provozovatele DS, jakoi i jakékoliv jiné osobm’ Udaje.

l3) Je-li zadatel povinnym subjektem dle ustanovenl' § 2 odst. 1 za'kona é. 340/2015 8b., 0 zvléétnl'ch podml'nkéch ‘
L'Jéinnosti nékterych smluv, uveFejfiovénI’ téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv), zavazuje se
v souvislosti s uzavFenI'm této smlouvy splnit povinnosti vyplajI'ci z uvedeného zékona. Smluvni strany se dohodly,
ie smlouvu k uveFejnénI' zaéle spra’vci registru smluv fadatel. Za pFipadnou majetkovou fljmu, ktera’ by nesplnénim
povinnosti Zadatele dle citovaného za'kona vznikla Provozovateli DS. odpovidé zadatel.

VIII. AkceptaEnI' ustanovenl'
1) K pFijetI' névrhu této smlouvy stanovuje Provozovatel DS akceptaéni lhl'Jtu v délce 90 dnl'J od okamiiku odesla’nl' na'vrhu

této smlouvy Zadateli.
2) Smlouva je uzavFena za pFedpokladu, 2e Zadatel nejpozdéji do konce uvedené 90 denni lhflty vyhotovem‘ smlouvy

podepl'ée a zaéle zpét Provozovateli DS. Jiné forma pFijetI' na’vrhu Smlouvy nenl' moiné. Pokud bude zaslany’I podepsany
viltisk Smlouvy obsahovat jakékoliv vpisky, dodatky Ei odchylky, k uzavFenI’ smlouvy nedojde.

3) MarnYm uplynutl'm akceptaEm’ lhflty névrh této smlouvy zanika’.
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