
Smlouva o zajištění služby distribuční soustavy 
pro O PM  připojená na napěťové hladině NN 

(dále jen "Smlouva")

Číslo smlouvy: 1001647429 
EAN:859182400220202111

Zákazník
Správa železnic, státní organizace 
Se sídlem: Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

Došlé platby - číslo účtu / kód banky: í 
Odeslané platby - číslo účtu / kód bani 
Adresa pro elektronické doručování daňových dokladů včetně 
předpisu záloh:
(dále jen „zákazník")

a

Provozovatel distribuční soustavy 
EG.D, a.s.
Se sídlem: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 8477 
IČ: 28085400 DIČ: CZ28085400 Číslo licence na distribuci elektřiny: 120806026 
Zastoupená společností:
E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem: F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1392
IČ: 26078180, DIČ: CZ26078180
Za kterou jedná:
Adresa pro zasílání písemností: E.ON Česká republika, s.r.o., Středisko služeb zákazníkům, poštovní přihrádka 
54, 656 54 Brno,
Bankovní spojení:
(dále jen „provozovatel DS")

uzavírají v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění a jeho prováděcími 
předpisy tuto Smlouvu:

I. Předmět smlouvy
1. Závazek provozovatele DS zajišťovat zákazníkovi službu distribuční soustavy, tj. distribuci elektřiny a služby 

související se zabezpečením spolehlivého a bezpečného provozu distribuční soustavy (dále jen „služba 
distribuční soustavy").

2. Závazek zákazníka zaplatit provozovateli DS cenu služby distribuční soustavy.

II. Odběrné /předávací místo (OPM), měření, rezervovaný příkon
Ulice, číslo popisné /  orientační: Stražisko 
PSČ, obec: 798 44 Stražisko 
EAN: 859182400220202111 
Číslo OPM pro službu distribuční soustavy:
Třída typového diagramu:
Hodnota rezervovaného příkonu: 16 A

III. Příkon a množství elektřiny
Příkon odpovídá hodnotě hlavního jističe před elektroměrem: 3 x 16 A 
Výše zálohy pro 1 zúčtovací období: 1 000 Kč

Sazba distribuce: C02d
Napěťová úroveň: NN
Měření je umístěno na straně: N N 
Stupeň zajištění kvality a 
spolehlivosti dodávky elektrické 
energie: standardní
Typ měření: C

Za kterého jedná: 
Telefon:
E-mail: i 
Kontakti



IV. Cena, zálohy a platební podmínky Cyklus záloh: Čtvrtletní
Adresa pro zasílání korespondence včetně daňových dokladů: Způsob úhrady záloh: Převod z účtu
Správa železnic, státní organizace, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc Způsob úhrady faktury: převod z účtu

Pro poskytování služby distribuční soustavy platí 
pevné ceny stanovené platným cenovým 
rozhodnutím ERÚ.

Fakturační období: jednou za 12 měsíců
Vyhodnocování a fakturace služby distribuční soustavy v OPM bude probíhat podle pravidel popsaných v
právních předpisech a podle platného Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.

V. Zvláštní ujednání
1. Je-li zákazník povinným subjektem podle zákona 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 zákazník. Zákazník bere na vědomí, že nesplní-i povinnost uveřejnit 
tuto Smlouvu prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je 
zrušena od počátku. Za případnou majetkovou újmu, která by nesplněním povinností zákazníka dle 
citovaného zákona vznikla provozovateli DS, odpovídá zákazník.

2. Zjistí-li provozovatel DS u OPM nesoulad mezi hodnotou příkonu (hodnotou hlavního jističe před 
elektroměrem) sjednanou v čl. II a skutečným stavem, je provozovatel DS oprávněn fakturovat cenu za 
službu distribuční soustavy podle skutečné hodnoty příkonu zjištěného v OPM a zákazník je povinen cenu 
fakturovanou podle skutečného stavu uhradit.

3. Pokud v průběhu trvání této Smlouvy ERÚ zruší sjednanou distribuční sazbu, nemá taková skutečnost vliv 
na trvání této Smlouvy. Provozovatel DS je oprávněn fakturovat cenu za službu distribuční soustavy ve výši 
distribuční sazby určené podle podmínek pro změnu sazby stanovených cenovým rozhodnutím ERÚ, nebo 
nestanoví-li cenové rozhodnutí podmínky změny sazby, potom podle distribuční sazby nejblíže odpovídající 
zrušené distribuční sazbě.

4. Pokud cenové rozhodnutí stanoví podmínku pro uplatnění distribuční sazby, že nelze v OPM připojit výrobnu 
elektřiny, je provozovatel DS v případě připojení výrobny elektřiny v OPM oprávněn fakturovat cenu za 
službu distribuční soustavy ve výši distribuční sazby určené podle podmínek stanovených pro tyto případy 
cenovým rozhodnutím ERÚ. Pokud cenové rozhodnutí podmínky pro změnu distribuční sazby při připojení 
výrobny elektřiny nestanoví, je provozovatel DS oprávněn fakturovat cenu za službu distribuční soustavy 
podle distribuční sazby, která podmínkami pro její uplatnění nejblíže odpovídá původně sjednané distribuční 
sazbě a podmínkám odběru elektřiny v OM.

VI. Podmínky zajištění služby distribuční soustavy
Služba distribuční soustavy se uskutečňuje v souladu s Podmínkami zajištění služby distribuční soustavy v 
elektroenergetice pro odběrná nebo předávací místa připojená na napěťové hladině NN (dále jen „PDE NN"), 
které jsou nedílnou součástí této Smlouvy jako její Příloha. PDE NN podrobněji upravují vzájemná práva a 
povinnosti smluvních stran této Smlouvy. S jejich obsahem smluvní strany souhlasí a zavazují se je dodržovat. 
Dále se smluvní strany zavazují dodržovat Pravidla provozování distribuční soustavy provozovatele DS, 
schválená Energetickým regulačním úřadem, zveřejněná na internetových stránkách provozovatele DS a 
aktuálně platná po celou dobu trvání této Smlouvy.

VII. Ostatní ujednání
Zákazník se zavazuje pravidelně a včas hradit zálohy za službu distribuční soustavy, pokud byla povinnost 
hrazení záloh sjednána nebo provozovatelem DS předepsána formou předpisu záloh. Zálohy jsou kalkulovány z 
předpokládané platby bez DPH zvýšené o příslušnou DPH.

Vlil. Opatření přijímaná při předcházení stavu nouze a ve stavu nouze
Smluvní strany se zavazují postupovat v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice dle 
příslušného právního předpisu (v době uzavření této Smlouvy vyhláška č. 80/2010 Sb., ve znění pozdějších 
přepisů).

IX. Termín zahájení poskytování služby distribuční soustavy, doba trvání smlouvy

U f



Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Doba trvání závazku začíná od zahájení poskytování služby 
distribuční soustavy.
Termín zahájení poskytování služby distribuční soustavy:
a) v případě změny typu smlouvy (tj. v případě, kdy před sjednáním této Smlouvy měl Zákazník zajištěnu 

dodávku elektřiny do OPM podle čl. II této Smlouvy na základě smlouvy o sdružených službách dodávek 
elektřiny) od okamžiku, ke kterému je po sjednání této Smlouvy pro OPM uvedené v čl. II v systému 
operátora trhu (dále jen „OTE") přiřazen dodavatel elektřiny dodávající elektřinu na základě smlouvy o 
dodávce elektřiny,

b) v případě poskytování služeb distribuční soustavy do již registrovaného OPM uvedeného v čl. II v systému 
OTE dnem sjednání této Smlouvy, popřípadě pozdějším dnem sjednaným v této Smlouvě,

c) v případě dodávky elektřiny do nově vzniklého OPM (tj. v případě, kdy do OPM uvedeného v čl. II této 
Smlouvy dosud nebyla uskutečňována dodávka elektřiny od dodavatele registrovaného v systému 
operátora trhu) ode dne, ke kterému je po sjednání této Smlouvy pro OPM uvedené v čl. II v systému OTE 
přiřazen dodavatel elektřiny dodávající elektřinu na základě smlouvy o dodávce elektřiny, nebo den, kdy 
provozovatel DS provedl montáž měřicího zařízení v OPM, je-li tento den pozdější,

d) je-li zákazník povinnou osobou, na kterou se vztahuje povinnost uveřejňovat smlouvy v registru smluv podle 
zákona o registru smluv, a současně není-li tato Smlouva smlouvou, na kterou by dopadala některá z 
výjimek z povinnosti uveřejnění podle téhož zákona, ode dne, ke kterému je po sjednání této Smlouvy pro 
OPM uvedené v čl. II v systému OTE přiřazen dodavatel elektřiny dodávající elektřinu na základě smlouvy o 
dodávce elektřiny, pokud zákazník splnil povinnost uveřejnit tuto Smlouvu prostřednictvím registru smluv a 
tuto skutečnost provozovateli DS doložil zasláním potvrzení o uveřejní v registru smluv; v případě 
poskytování služeb distribuční soustavy do již registrovaného OPM uvedeného v čl. II s přiřazeným 
dodavatelem elektřiny v systému OTE dnem uveřejnění této Smlouvy v registru smluv, pokud zákazník 
splnil povinnost uveřejnit Smlouvu prostřednictvím registru smluv a tuto skutečnost provozovateli DS 
doložil zasláním potvrzení o uveřejnění,

e) v ostatních případech od okamžiku, ke kterému je po sjednání této Smlouvy pro OPM uvedené v čl. II v 
systému OTE přiřazen dodavatel elektřiny dodávající elektřinu na základě smlouvy o dodávce elektřiny.

Způsoby ukončení závazků dle této Smlouvy jsou uvedeny v PDE NN, v ostatním se řídí obecnou úpravou 
zániku závazků podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

X. Ochrana osobních údajů
1. Zákazník nebo osoba oprávněná jednat za Zákazníka 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 Zákazníka, osoby oprávněné jednat za Zákazníka a dalších 
osob, které souvisí s touto Smlouvou, jsou trvale dostupné na www.egd.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

X!. Závěrečná ustanovení
Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude 
uzavřena, pokud ji zákazník podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, 
ledaže provozovatel DS takovou změnu nebo odchylku následně schválí.
Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení 558 odst. 2) zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tzn. v 
právním styku podnikatelů vylučují přihlížení k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném 
odvětví. Obchodní zvyklost tak nemá přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky. Smluvní 
strany prohlašují, že Smlouva představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech a neexistují 
náležitosti, které by smluvní strany neujednaly.
Sjednáním této Smlouvy zákazník projevuje souhlas s vystavováním a použitím daňových dokladů na platby za 
poskytnuté služby distribuční soustavy v elektronické podobě.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Práva 
a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy přechází na případné právní nástupce smluvních stran. 
Smluvní strany prohlašují, že se podrobně seznámily s obsahem této Smlouvy, jejímu obsahu porozuměly a 
nejsou si vědomy žádných překážek, nároků třetích osob ani jiných právních vad, které by jejímu uzavření 
bránily či způsobovaly její neplatnost. Na důkaz toho připojují k tomu oprávnění zástupci smluvních stran své 
podpisy.

http://www.egd.cz


Příloha:

eg-d
Podmínky zajištění služby distribuční soustavy v elektroenergetice pro odběrná nebo předávací 
místa připojená na napěťové hladině NN (PDE NN)

Za provozovatele DS: Za
EG.D, a.s. zákazníka: Správa železnic, státní organizace

V Brně dne: 15.9.2021 y  0 / o m  h 4 (h
dn

Osoba oprávněná k
podpisu: Referent:

Osoba oprávněná k 
podpisu: Ing. Ladislav Kašpa r, ředitel OŘ Olomouc
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