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Smiouva o najmu plynarenskeho 

zarizeni 

číslo smlouvy: 942100240314000239961 

uzavřena na základě  smlouvy o podmínkách uzavření budoucí smlouvy 
číslo 9417001460.001/2019/4000229742 ze dne 21.4.2020 

Pronajímatel: 

Adresa - 

Zastoupený: 

iČo: 

DIČ : 

Bankovní spojení: 

Č íslo ú č tu: 

Telefon: 

Město Náměšť  nad Oslavou 

Masarykovo nám. 104, 675 71 Nám ě šť  nad Oslavou 

Vladimír M ě rka, starosta 

00289965 

CZ002839965 

Email: 

ID datové schránky: 	s72bqcj 

(dále jen „pronajímatel" nebo „strana povinná") 

a 

Nájemce: 	 GasNet, s.r.o. 

Sídlo: 	 Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 

Zapsaný v obchodním rejst říku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod sp. zn. C 23083 

IČO: 	 27295567 

DIČ : 	 CZ27295567 

Bankovní spojení:  

Č íslo ú čtu: 

ID datové schránky: 	rdxzhzt 

Zastoupený na základě  piné moci: 

Název: 	 GasNet Služby, s.r.o. 

Sídlo: - 	 Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 

Zapsaná v obchodním rejst ř íku, vedeném Krajským soudem v Brn ě, pod sp. zn. C 57165 

iČo: 	 27935311 

DIČ : 	 CZ27935311 

Za niž jsou zmocn ěni 
jednat:  
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Č íslo smiouvy: 9421002403/4000239961 

(dále jen „nájemce" nebo „PDS" (Provozovatel distribu ční soustavy)) 

uzav řeli níže uvedeného dne, m ěsíce a roku tuto smlouvu o nájmu plynárenského za řízení (dále jen 

‚nájemní smlouva" nebo také „tato smlouva") 

I. Předmět smlouvy 

1. Pronajímatel pronajímá nájemci níže uvedené plynárenské za řízení (dále jen „PZ") a nájemce se 

zavazuje zajistit provoz PZ v dále stanoveném rozsahu. Je-li p ředmě tem nájmu i regula ční stanice 

plynu (dále Jen „RS"), zavazuje se nájemce zajistit provoz na technologické části RS. Pronajímatel 

prohlašuje, že je výlu čným vlastníkem P2, které je specifikováno následujícím zp ůsobem: 

Rozsah PZ 

PZ (název stavby): DIl pro lokalitu P řího ř í 

Č íslo stavby: 	8800087345 

Tlaková úrove ň  Dimenze DN, 0 Délka L [m] Ks 	Katastrální území - Obec / Ulice 

SIL plynovod 	63 	 464,85 	 Námě šť  nad 
Oslavou  

P řípojky 	32 	 146,55 	27 	Námě šť  nad 
Oslavou 

2. P2 uvedené v Čl. L bodu 1. této smlouvy je schopné samostatného užívání na základ ě : 

- územního rozhodnutí č. j.: 5557/17IVýst/Če, ze dne: 4.1.2018, nabytí právní moci: 5.2.2018, 

- kolaudačního souhlasu č . j.: MNnO 5949/21/Výst4o, ze dne: 11.6.2021 vydaných stavebním 

ú řadem v Náměšti nad Oslavou, 

PZ je blíže specifikováno v technické dokumentaci stavby a je pronajato v četně  všech sou částí 

a p říslušenství. Sou časně  s PZ p řevzal nájemce technickou dokumentaci k PZ, obsahující základní 

písemné doklady ke stavb ě . O p řevzetí PZ byl mezi smluvními stranami sepsán Zápis o technické 

p řejímce (odevzdání a p řevzetí stavby) PZ dne 8.10.2020. Pronajímatel sou časně  p ředal nájemci nebo 
jeho zmocněnci (dále jen „zmocn ěnec") veškeré doklady oprav ňující k užívání PZ a dispozici s ním. 
Obě  strany prohlašují, že mapový podklad ze systému GIS s vyzna čenou polohou PZ odpovídá 
skutečnému provedení stavby ke dni podpisu této smlouvy. Po dobu nájemního vztahu bude nájemce 
do dokumentace zaznamenávat veškeré zm ěny a dopinění výchozího stavu. 

4. Nájemce prohlašuje, žeje oprávn ěným k podnikání ve smyslu zvláštního zákona (zákon 
Č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve zn ění pozdějších p ředpisů , dále jen „energetický zákon") 
a je oprávn ěn provozovat plynárenská za ř ízení. 
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č íslo smlouvy: 942100240314000239961 

II. Základní práva a povinnosti 

Pronajímatel pronajímá PZ specifikované v Č l. I. odst. 1 ve stavu zp ůsobilém k bezpečnému 

a spolehlivému provozování za ú čelem distribuce plynu zákazníkům. Pronajímatel podpisem této 

smlouvy ud ě luje výslovný souhlas k tornu, aby nájemce pronajímané PZ používal k ú čelům 
vymezeným energetickým zákonem a licencí na distribuci plynu, a aby nájemce s odbornou pé č í 

p ř ipojil na PZ každého, kdo o to požádá a spiní podmínky p ř ipojení stanovené právními p ředpisy. 

2. Nájemce je oprávn ěn k výkonu č inností na pronajatém PZ, v rozsahu ur čeném touto smlouvou, 

zmocnit t řetí osobu. 

3. Pronajímatel krom ě  č inností uvedených v Č l. I. zmocňuje touto smlouvou nájemce, aby sám, nebo jím 
zmocn ěná osoba, vydával stanoviska vlastníka technické infrastruktury ve smyslu zákona 
Č . 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve zn ění pozdějších zm ěn, týkající se PZ, zajiš ťoval vytyčování 
polohy PZ pro t řetí strany a řešil p řípady neoprávn ěných cizích staveb a provád ění Č inností t řetích 
osob v ochranném a bezpe čnostním pásmu PZ. Nájemce se zavazuje jednat s právnickými nebo 
fyzickými osobami v rozsahu práv a povinností provozovatele distribu ční soustavy týkajících se PZ, 
zejména se nájemce zavazuje evidovat, dokumentovat a oznamovat p ř íslušným orgán ům narušení PZ 
třetí stranou. Pronajímateli bude narušení (vznik poruchového nebo havarijního stavu PZ) oznámeno 
pouze v p řípadě , že by p ředpokládané náklady na jeho odstran ění p řesáhly Částku 50 000,- K č  bez 
DPH a že jejich p ř íč inou nebude zásah do PZ t řetí stranou. 

4. Zajištěním provozu PZ, které bude vykonávat nájemce, se rozumí provád ění inspekcí, revizí, údržby 
a oprav PZ v rozsahu a ve lh ůtách stanovených v TPG 905 01, 913 01, dalších platných p ředpisech 
a touto smlouvou. 

a) Inspekce a revize je souhrn kontrolních č inností zam ěřených na zjišt ění, zda stav PZ odpovídá 
p ředpisům k zajišt ění bezpečnosti a ochrany zdraví p ř i práci a provozně  bezpečnostním 
požadavk ů m. Náklady na inspekce a revize nese nájemce. 

b) Údržbou je souhrn pravidelných Č inností na PZ a jeho sou částí č i p říslušenství sm ěřujících 
k udržení provozuschopného stavu, bez vým ěn částí PZ nebo jeho sou částí č i p ř íslušenství. 
Náklady na údržbu nese nájemce. 

c) Opravou se rozumí zásah do za ř ízení, kterým je odstra ňován jeho poruchový nebo havarijní stav. 
Dojde-li k pot řebě  opravy PZ z důvodu protiprávního zásahu do PZ t řetí stranou (nap ř. narušení 
PZ p ři stavebních pracích nebo p ř i autonehodách), zavazuje se nájemce provést opravu na sv ůj 
náklad, p ř i čemž jejich úhradu bude vymáhat na t řetí stran ě , která poruchový nebo havarijní stav 
způsobila. 

U ostatních druh ů  oprav (nap ř. odstra ňování poruch vlivem koroze, vady materiálu, opravy 
z d ůvodu vyšší moci apod.) hradí náklady do 50 000,- K č  bez DPH vjednotlívém p ř ípadě  nájemce. 

d) Náklady na uniklý plyn nese nájemce. V p řípadě, že k úniku došlo v p ř íč inné souvislosti 
s protiprávním jednáním t řetí osoby (nap ř. stavební č innost t řetí osoby nebo autonehoda) bude 
nájemce jejich úhradu vymáhat na t řetí straně, která únik způsobila. Za škodu vzniklou 
v souvislosti s nespin ěním povinností pronajímatele provést rekonstrukci PZ, zejména za škodu 
vzniklou nájemci odpovídající hodnotě  plynu uniklého v d ůsledku neprovedení rekonstrukce PZ, 

nese odpovědnost pronajímatel. 

5. Rekonstrukce PZje obnova PZ nebo jeho části z d ůvodu jeho opot řebení, stárnutí č i z d ůvodu 

živelných událostí (nap ř . výměna potrubí). 
3- 
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čkto smlouvy: 420024O3/40002399 

Pronajímatel je povinen v p řípadě  rekonstrukce uhradit nájemci veškeré náklady v četně  náklad ů  
vzniklých v souvislostí s p řerušením a obnovou provozu. 

Nájemce je povinen bez zbyte čného odkladu nejpozd ěji však t ř i roky p řed požadovaným termínem 
realizace oznámit písemn ě  pronajímateli pot řebu a rozsah rekonstrukcí (dále Jen „výzva"), které je 
nezbytné provést pro udržení pronajatého za ř ízení v bezpečném stavu, zp ů sobilém k užívání. P ř itom 
je povinen rekonstrukci PZ pronajímateli řádn ě  zdůvodnit. Takovým d ůvodem bude zejména doložení 
stavu ohrožujícího bezpe čnost provozu PZ (jeho poruchovost), stá ří PZ (uplynutí p ředpokládané 
životnosti PZ) apod. Pronajímatel se zavazuje, že do t ř í m ěsíců  ode dne doru čení oznámení pot řeby 
provedení rekonstrukce PZ, písemn ě  sdě lí nájemci, zda zajistí rekonstrukci prost řednictvím t řetí osoby 
nebo má rekonstrukci zajistit nájemce; sou časně  s tím oznámí i p ředpokládaný rok, ve kterém bude 
rekonstrukce provedena, respektive zda je schopen zajistit její realizaci v termínu požadovaném 
nájemcem. Pokud se pronajímatel nevyjád ří jinak č i pokud není schopen zajistit její realizaci t řetí 
osobou v požadovaném termínu, zavazuje se tuto rekonstrukci provést nájemce na náklad 
pronajímatele. 

a) Pokud bude rekonstrukci zajiš ťovat nájemce, bude mezi pronajímatelem a nájemcem uzav řena 
samostatná smlouva, v níž budou sjednány podmínky zajišt ění rekonstrukce PZ, zejména 
podmínky její projektové p řípravy, realizace, výše úplaty a pot řebná sou č innost pronajímatele 

a nájemce. 

b) Pokud bude rekonstrukci zajiš ťovat pronajímatel t řetí osobou, je povinen zajistit dodržení všech 
právních p ředpisů , norem a technických pravidel a interních p ředpisů  nájemce týkajících se 
projektování a výstavby rekonstruovaného PZ. Pronajímatel je rovn ěž povinen uhradit p ř ípadnou 
škodu nebo náklady, jež bude muset nájemce vynaložit v souvislosti s p řerušením provozu, které 
nastane v rozporu s energetickým zákonem nebo nedodržením standard ů  dle vyhlášky 
Č . 545/2006 Sb., v platném zn ění v d ůsledku jednání pronajímatele. Ob ě  smluvní strany se zavazují 
uzav ř ít p řed zahájením rekonstrukce smlouvu, jejímž p ředmětem budou podmínky její projektové 
p řípravy a realizace a vzájemná sou č innost stran p ř i rekonstrukci PZ. 

Za odstran ění vad PZ v záru ční době , která uplyne dne 7.10.2025, odpovídá pronajímatel; pro p ř ípad 
odstranění vad v záru ční době  se nepoužije ust. č I. II. odst. 4. písm. c) druhý odstavec této smlouvy. 
Pro jejich odstranění je dohodnuta doba 30 dní od písemného oznámeni vady pronajímateli. Pokud 
v této době  nedojde k odstran ění vad, odstraní je nájemce na náklady pronajímatele. V p ř ípadech, 
které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu PZ, nájemce tak u č iní neprodlen ě , 
a to rovn ěž na náklady pronajímatele. Pronajímatel tyto náklady uhradí v piné výši. 

7. Nájemce odpovídá za škody vzniklé na PZ z titulu zanedbání povinností vyplývajících z p ředpisů  pro 
provoz PZ. Nájemce odpovídá za škodu na PZ, kterou zp ů sobil vlastní č inností nebo osoby, které 
k vlastní č innosti použil. 

8. Nájemce se zavazuje vést o všech provád ěných č innostech po celou dobu provozování PZ řádnou 
provozní dokumentaci a provád ět průběžně  aktualizaci technické dokumentace p řevzaté 
od pronajímatele p ř i p řejímce stavby PZ. 

9. V p řípadě  ukončení nájemního vztahu se nájemce zavazuje p ředat veškerou technickou i provozní 
dokumentaci zpět pronajímateli. Technická dokumentace bude dopin ěna o p ř ípadné zm ěny PZ, 
vzniknuvší v době  trvání nájemního vztahu. 

10. Nájemce oznámí pronajímateli zásadní zm ěny, které mají vliv na majetkovou podstatu za ř ízení, jako 
jsou nap ř . p řeložky potrubí, požadavky na zrušení za řízení apod. 
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Čĺslo smlouvy. 94210024031400023961 

11. V p ř ípadě  vzniku pot řeby p řeložky PZ a se souhlasem pronajímatele se smluvní strany zavazují, 

že uzav řou společně  s t řetí stranou, která pot řebu p řeložky vyvolala, smlouvu o zajišt ění p řeložky, 

v níž budou sjednány p říslušné podmínky, zejména podmínky její projektové p řípravy a realizace 

a potřebné souč innosti smluvních stran. 

12. Pronajímatel je povinen oznámit nájemci veškeré relevantní skute čnosti, zejména p řechod nebo 

p řevod vlastnictví věci, změnu názvu nebo sídla pronajímatele, zahájení insolven čního řízení podle 

zákona č . 182/2006 Sb., ve znění pozdějších p ředpisů , nebo zm ěnu plátcovství DPH. 

13. Pronajímatel se zavazuje, že se bez p ředchozího písemného souhlasu nájemce zdrží všech zásah ů  
do PZ, včetně  č innosti vjeho ochranném a bezpe čnostním pásmu. 

14. Pronajímatel se zavazuje na své náklady a svým jménem zajistit propojení p ředmě tu smlouvy 
s distribu ční soustavou nájemce, a to nejpozd ěji do 3 měsíců  od podpisu této smlouvy; v p řípadě  
nep říznivých klimatických podmínek pro stavební práce nejpozd ěji do 6 měsíců  od podpisu této 
smlouvy. Pokud tento závazek pronajímatel nespiní ani v náhradní lh ů tě , stanovené v písemné výzvě  
nájemce, m ůže propojení zajistit nájemce na své náklady. Tyto náklady, související s realizací 
propojení, nájemce následn ě  vyúčtuje pronajímateli. Pronajímatel se zavazuje tyto náklady uhradit 
na základ ě  da ňového dokladu, který bude nájemcem vystaven. Splatnost závazku pronajímatele bude 
stanovena v da ňovém dokladu. 

15. Závazky pronajímatele podle tohoto článku jsou splatné do 30 dn ů  od doru čení faktury nebo 
da ňového dokladu vystaveného nájemcem. 

III. Nájemné 

1. a) Výše ro čního nájemného č iní 64.584,- Kč  (slovy: šedesát čty ř itisícpě tsetosmdesátčty ř i korun 
českých) a je platné do konce regula čního období stanoveného dle ust. § 19a energetického 
zákona v němž byla uzav řena smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a sou č innosti p ř i 
realizaci plynárenského za řízení, a o smlouvě  budoucí nájemní, na jejímž základ ě  byla uzav řena 
tato smlouva o nájmu, není-li v této smlouv ě  stanoveno jinak. Po dobu dalších regula čních období 
bude roční nájemné rovno hodnotě  určené postupem pro stanovení regulovaných náklad ů  
na nájem plynárenského za ř ízení ve vlastnictví t řetích osob dle tzv. Zásad cenové regulace, které 
vydává Energetický regula ční ú řad, dle opat ření obecné povahy upravující náklady na nájem 
plynárenských za řízení ve vlastnictví t řetích stran nebo jinou úpravou stanovenou nezávislou t řetí 
stranou (zejména Energetickým regula čním ú řadem), která bude tyto regulované náklady 
na nájemné upravovat (dále jen „úprava regulovaných náklad ů") a parametrů  dle ú č inného 
cenového rozhodnutí Energetického regula čního ú řadu. 
Ustanovením tohoto odst. 1 písm. a) není dotčen následující odstavec 2. 

b) Netrvá-li nájemní vztah po celý kalendá řní rok, stanoví se pro tento rok nájemné v pom ě rné výši 
1/12 za každý i zapo čatý kalendá řní měsíc. 

2. V p ř ípad ě , že k uzav ření této smlouvy dojde v posledních dvou letech regula čního období platného 
ke dni podpisu této smlouvy, z ůstává stanovená výše nájemného v platnosti i pro první následující 
regula ční období. Po uplynutí takto stanovené doby bude nájemné za kalendá řní rok rovno hodnotě  
určené postupem pro stanovení regulovaných náklad ů  na nájem plynárenského za řízení ve vlastnictví 
t řetích osob dle úpravy regulovaných náklad ů . Roční nájemné se pro p řípad podle p ředcházející v ě ty 
vypo čte vždy na počátku regula čního období a z ůstane stejné do konce regula čního období. 
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č islo sm'ouvy: 9421002403/400023961 

Pokud úprava regulovaných náklad ů  nebude vůbec existovat, bude nájemné rovno nájemnému, jaké 	\‚ 
bylo za poslední kalendá řní rok, v n ěmž byla úprava regulovaných náklad ů  bez náhrady zrušena. 

3. Pronajímatel v souladu s ust. § 56a odst. 3 zákona č . 235/2004 Sb., o dani z p ř idané hodnoty, ve zn ění 
platném k datu uzav ření smlouvy, p ř i čte k nájemnému dle Č l. LII. odst. 1. DPH v zákonné výši. 

Datem uskute čn ění zdanitelného pin ění se pak rozumí 31. 12. p říslušného kalendá řního roku. Pokud 
nájemní vztah skon č í d říve, je datem uskute čnění zdanitelného pin ění poslední den nájemního vztahu. 

Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli dohodnuté ro ční nájemné za p říslušný kalendá řní rok na 
základ ě  da ňového dokladu vystaveného do 15 dn ů  ode dne uskutečnění zdanitelného pin ě ní) na 
bankovní ú čet pronajímatele uvedený v záhlaví této smlouvy. V p ř ípad ě  ukon čení nájemní smlouvy v 

prů běhu kalendá řního roku vystaví pronajímatel da ňový doklad nejpozd ěji do 15 dn ů  od data 
ukončení nájemního vztahu. 

Splatnost da ňového dokladu č iní 30 dní od data doru čení na níže uvedenou adresu a je podmín ěna 

spiněním ustanovení odst. 14 Č l. II. této smlouvy. 

Adresa pro doru čování veškerých da ňových dokladů  je: 

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem. 

V p řípadě  využití elektronické formy zasílání da ňových dokladů  (faktur) tyto da ňové doklady zasílejte 
na email: el.faktury@gasnet.cz.  

S. Sjednává se, že faktura č i da ňový doklad musí obsahovat č íslo této smlouvy a dále Č íslo, pod nímž 
byla smlouva uve řejněna v registru smluv. Da ňový doklad musí dále, krom ě  náležitostí, stanovených 
zákonem č . 235/2004 Sb., o dani z p ř idané hodnoty, ve znění pozd ějších zm ěn a dopl ň ků , zejména 
v § 29 a § 34 tohoto zákona, obsahovat též bankovní spojení plátce zve řejněné správcem dan ě  
způsobem umožňující dálkový p řístup v registru plátc ů  DPH. Nebude-li mít da ňový doklad povinné 

náležitosti, je nájemce p řed uplynutím doby splatnosti oprávn ěn vrátit jej bez zaplacení k opravě  
č i dopinění. Pronajímatel je povinen podle povahy nesprávnosti doklad opravit nebo nov ě  zhotovit. 

Oprávněným vrácením dokladu se staví b ěh doby jeho splatnosti. Nová doba splatnosti b ěží znovu 

ode dne doru čení opraveného nebo nově  vyhotoveného dokladu. 

6. Uhrazením se rozumí p ř ipsání p ř íslušné Částky z ú čtu jedné smluvní strany ve prosp ěch ú čtu druhé 

smluvní strany uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

Pokud k datu uskutečnění zdanitelného pin ění budou u pronajímatele napin ěny podmínky 

ust. § 106a ZoDPH (nespolehlivý plátce) nebo bude na da ňovém dokladu uveden bankovní ú čet 
nezve řejněný zákonným zp ůsobem ve smyslu ust. § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH (nezve řejněný ú čet), 

je nájemce oprávněn postupovat dle ust. § 109a ZoDPH, tj. zvláštním zp ůsobem zajištění daně . 
V takovém p řípadě  je nájemce oprávn ěn uhradit část finan čního závazku ve výši vypo čtené dan ě  
z p ř idané hodnoty nikoliv na bankovní ú čet pronajímatele, ale p římo na bankovní ú čet p ř íslušného 
správce dan ě, p ř ičemž se tímto považuje finan ční závazek nájemce vůč i pronajímateli za zcela 
vyrovnaný. 

IV. Doba trvání smlouvy, výpověď  

1. Nájem se sjednává na dobu neur č itou. Vypovědět lze tuto smlouvu pouze z d ůvodů  a ve výpovědních 
dobách v ní uvedených. Tím není dot čeno právo od ní odstoupit z d ůvodů  uvedených v právních 

Ln oredrisech. 
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'N 

‚N 

Strana 6/9 (N 



Č islo smlouvy: 9421002403/4000239961 

2. Nájemce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, pokud pronajímatel odmítne uzav ř ít s nájemcem 

smlouvu o zajišt ění rekonstrukce PZ dle Č l. II. odst. S. této smlouvy, nebo pokud bude rekonstrukci 

zajiš ťovat pronajímatel a rekonstrukce nebude provedena do termínu uvedeného ve výzv ě  dle Č l. II. 

odst. 5. této smlouvy. Nájemce má právo tuto smlouvu vypov ědět také v p řípadech, kdy: 

- pronajímatel bude mít povinnost odstranit PZ č i jeho část z nemovité věci, 

- pronajímatel ani p řes opakovanou výzvu nespiní povinnost dle Č l. Společná a závě rečná 

ustanovení odst. 4. této smlouvy, nebo 

- dojde k významné zm ěně  způsobu regulace č innosti nájemce týkající se provozu plynárenských 
za řízeni, zejména ke zm ěně  způsobu regulace cen v plynárenství. Za významnou zm ěnu se bude 
považovat zejména situace, kdy by nájemci m ě la setrváním ve smluvním vztahu vzniknout finan ční 
újma, kterou nájemce pronajímateli doloží. 

V těchto p řípadech je výpov ědní lh ů ta jeden kalendá řní roka za č íná běžet prvým dnem 
kalendá řního m ěsíce následujícího po měsíci, v n ěmž byla výpovědj doru čena pronajímateli. 
Nájemce je povinen o této skute čnosti bezodkladně  informovat všechny dot čené ú častníky trhu 
s plynem a Energetický regula ční ú řad. 

3. a) Nedohodnou-li se strany jinak, je pronajímatel nebo nájemce oprávn ěn tuto smlouvu vypověd ět 
vždy pouze k datu ukon čení tzv. „regula čního období" pro č innost distribuce plynu, což je časové 
období stanovené právním p ředpisem nebo Energetickým regula čním ú řadem. 

b) Nebude-li regula ční období určeno, bude se za regula ční období považovat opakující se p ětiletá 
doba, a to až do okamžiku, kdy bude regula ční období op ě tovn ě  určeno. Tuto smlouvu bude pak 
možné vypovědět vždy ke konci p ětileté doby (dále také jako ‚jiná doba"). Jiná doba po čne b ěžet 
ode dne následujícího po dni, kterým skon č ilo regula ční období a jiné na n ěho nenavazovalo. 

c) Pro ú čel tohoto odstavce č . 3 začne počátek výpovědní doby plynout od data doru čení výpovědi 
a končí uplynutím posledního dne regula čního období nebo jiné doby. V p řípadě, že smluvní 
Strana doru č í druhé smluvní stran ě  výpověď  smlouvy pozd ěji než jeden rok p řed koncem 
regula čního období nebo jiné doby, za čátek výpovědní doby za čne plynout od data doru čení 
výpovědi a výpovědní doba skon č í uplynutím posledního dne regula čního období nebo jiné doby, 
které následují po regula čním období nebo po uplynutí jiné doby, v nichž byla výpov ěď  doručena. 

d) Pronajímatel se zavazuje v p řípadě  podání výpov ědi zajistit pro zákazníky p ř ipojené k pronajatému 
PZ distribuci plynu tak, aby nebyla p řerušena kontinuita distribuce plynu zákazník ům uplynutím 
nebo po uplynutí výpovědní doby. 

V. Ujednání o p ředkupním právu 

1. Rozhodne-li se pronajímatel, že prodá nebo jiným zp ůsobem p řevede vlastnictví k pronajatému PZ 
(RS), zavazuje se jej nabídnout jako prvnímu ke koupi nájemci.-Tato nabídka musí být u č iněna 
písemně  a prokazatelným zp ůsobem doru čena nájemci. 

Kontaktní osoba pro otázky koup ě  PZ: 
viz Kontaktní systém na adrese http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-systemí  pod bodem „Odkup PZ 
z platné nájemní smlouvy". 

2. Koup ě  PZ (RS) je podmín ěna zajišt ěním majetkoprávních vztah ů  k pozemkům dotčeným PZ (z ř ízení 

věcného b řemene), p ř ípadn ě  RS (koup ě  pozemku). 
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Kontaktní osoba pro otázky z řízení v ěcného b řemene: 
viz Kontaktní systém na adrese http:/!www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/ pod bodem ‚Smluvní 

vztahy - věcná b řemena (plynovody, p řípojky, p řeložky v investicích t řetích stran)". 

Kontaktní osoba pro otázky koup ě  nemovitých věcí: 
viz Kontaktní systém na adrese http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/  pod bodem „Smluvní 
vztahy - pozemky a budovy plynárenských za ř ízení". 

VI. Registr smluv 

1. Tato smlouva včetně  jejích p řípadných dodatků  podléhá uve řejnění v registru smluv dle zákona 
Č íslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú č innosti n ěkterých smluv, uve řejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů  (dále jen „zákon o registru 

smluv"). 

2. Smlouvu bez zbyte čného odkladu, nejpozd ěji do 5 dn ů  od uzavření smlouvy, uve řejní strana povinná. 

P ř i uve řejnění je strana povinná povinna postupovat tak, aby nebyla ohrožena doba zahájení pin ění 

ze smlouvy, pokud si ji smluvní strany sjednaly, p ř ípadně  vyplývá-li z ú čelu smlouvy. Pro uve řejnění 
opravy platí ustanovení tohoto č tán ku o uve řejnění obdobn ě . 

3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství, jež by nebylo možné 
uve řejnit. 

4. Strana povinná zajistí, aby p ř i uve řejnění této smlouvy nebyly uve řejněny informace, které nelze 

uve řejnit podle platných právních p ředpisů  (osobní údaje zam ěstnanců  PDS, jejich pracovní pozice 
a kontakty, telefonické i emailové adresy apod.) a dále, aby byly zne č itelněny podpisy osob 
zastupujících smluvní strany. 

Verze smlouvy k uve řejnění a znění metadat budou p řed uve řejněním v registru smluv odsouhlaseny 
oběma smluvními stranami. 

6. Tato smlouva nabývá úč innosti dnem uve řejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona 

o registru smluv, ne však d ř íve, než je spin ěn závazek v souladu s ustanovením odst. 14 Č l. II této 

smlouvy. 

VIL Společná a závěrečná ustanovení 

Tato smlouva vstoupí v platnost dnem podpisu a v ú č innost dnem zve řejnění v registru smluv podle 
zákona č íslo 340/2015 Sb., ne však d říve, než je spin ěn závazek v souladu s ustanovením odst. 14 Č l. II 
této smlouvy. 

2. Tato smlouvaje uzav řena v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zn ění 
pozd ějších p ředpisů . 

3. P řípadné zm ěny a dopl ňky smlouvy mohou být u č iněny pouze po p ředchozí dohod ě  smluvních stran, 
a to formou písemného, chronologicky č íslovaného dodatku ke smlouv ě . Toto ustanovení se 
nepoužije pro p řípad zm ěny nájemného, které bude m ěněno postupem podle Č l. III. této smlouvy. 

4. Pronajímatel je povinen umožnit nájemci provozovat PZ (RS) na všech nemovitých v ěcech dotčených 
PZ (RS) a za tím ú čelem zajistit vstup a vjezd na tyto némovité Věci V souvislosti s Výkonem práv 
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a povinností nájemce podle této smlouvy, energetického zákona a dalších právních p ředpis ů , zejména 

v souvislosti se stavebními úpravami, opravami a provozováním P1 

S. Uzav ření této smlouvy bylo schváleno p ř íslušným orgánem m ěsta podle zákona č . 128/2000 Sb., 

o obcích, ve zn ění pozd ějších p ředpisů , dne 13.9.2021, usnesením pod č íslem jednacím 10.2. 

6. Smluvní strany se zavazují vzájemn ě  informovat o obdržení výzvy k odstran ění PZ nebo jeho části 
nebo o požadavku na finan ční kompenzaci v souvislosti s uložením PZ do 15 dn ů . 

7. Pokud není v této smlouv ě  uvedeno jinak, má použitý pojem stejný význam, jaký mu p řisuzují obecně  
závazné p ředpisy v plynárenství, technické normy nebo technická pravidla. 

8. Nájemce výslovn ě  upozorňuje pronajímatele, že jakékoliv provedené, by ť  nepodstatné změny 
v konceptu této smlouvy, s výjimkou údaj ů , jejichž vypinění se p ředpokládá (nap ř. údaje v záhlaví), 
tímto prohlášením nájemce automaticky odmítá. 

9. Smluvní strany si sjednávají, že pokud v d ůsledku zm ěn č i odlišného výkladu právních p ředpisů  anebo 
judikatury soud ů  bude u n ěkterého ustanovení této smlouvy shledán d ůvod jeho neplatnosti, 
smlouva jako celek z ůstává nadále v platnosti. 

10. Tato smlouva se vyhotovuje ve t řech stejnopisech s platností originálu, jeden výtisk obdrží 
pronajímatel, dva výtisky obdrží nájemce 

11. Ú častníci prohlašují, že si smlouvu p řečetli a 2e jí rozumí. Dále prohlašují, že tato smlouva je v celém 
svém obsahu výrazem jejich pravé a svobodné v ů le a že není uzavírána v tísni za nápadn ě  
nevýhodných podmínek. Na d ů kaz toho p ř ipojují jejich zástupci své podpisy. 

V Nám ěšti nad Oslavou dne .24 q ,  .Zoi -Ť  

Za pronajímatele: 

Vladimíťív1 ě rka 	7 

stÓsta mesta 

V Brně  dne 	19 10 2021 

Za nájemce: 
na základ ě  piné moci 
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