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Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy
č. 13010228

uzavřená dle ustanovení § 47 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

Žadatelem:
Firma: Jihočeský kraj
Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice 

IČ: 70890650 DIČ: CZ70890650

Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Ivana Stránská, hejtmanka Jihočeského kraje 

Adresa pro zasílání písemností:
U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice

a

Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS“)
E.ON Distribuce, a.s.
Sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 
Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1772 
IČ: 28085400 DIČ: CZ28085400
DS: nf5dxbu

Zastoupená společností:
E.ON Česká republika, s.r.o.
Sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 
Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066 
IČ: 25733591 DIČ: CZ25733591

Hana Liedermannová, Standardní připojení

Ing. Daniel Huraj, Regionální správa Č. Budějovice 
Křižíkova 1676/9, České Budějovice 
T+420 387 864 110 
daniel.huraj@eon.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 35-4544230267/0100 
variabilní symbol: 13010228 
IBAN: CZ45 0100 0000 3545 4423 0267 
BIC (SWIFT) kód: KOMBCZPP

(dále jen „Provozovatel DS“)

Zástupce:
ve věcech smluvních: 

ve věcech technických:

i
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I. Předmět smlouvy a specifikace přeložky

č. 458/2000 Sb. ve zněli pozdějších °S pr,0vést ve smyslu ust. § 47 zákona

distribuční soustavy a závazek Žadatele ^1Sl\P,re °^em níže specifikované části zařízení

2) Provozovatel^S1'^!^^3^126111

jaká- Venkovní vedJní ^ soustavy o--ené

fenl?p£^

Stávající zařízení distribuční soustavy a tmve '*(nb“cn' souslavy a t0 následujícím způsobem: 

nahrazeno novým kabe.ovým vedením NN a 4ZX

“ m4 Charak,er dflČÍ ”** ^ "*■« (prip. přemístěn, něhách prvH tohoto

II. Termín provedení přeložky

a) Žadatel radne a včas splní veškeré své závazky z této Smlonw

podmínky v zimním období!^ Zejména jde 0 neP™é klimatické

C> přlžkyuSrovozovmerDl'^veř™Ín™°VÍ‘0S,emdo«“ý™«1™Í

projednání věcných bfemT P ' PreI°Íky’ ^ d0Jde k “SP«n=mu

d) rr?™'« «*—do:30.11.2018, °°6 Sb- Stavebního zákona v platném znění,

pokud tato smlouva dále nestanoví jinak.

zařízení distribuční soust7v^uÍedS ZměnU termínu Povedení přeložky

technického provedení přeložkv snee TV -u & da 6 ma pravo na změnu
v případě, žeNebude snS^tlZ V ^ IV‘ odst 2)této «nlouvy
v případě změny používané technoloe^Dnlk1’116^11^611^11 V. °dSt ^ tohoto článku nebo

DS uvědomí Žadatele o jednostranné změně te V 6 ^ techmckého rozvoJe- Provozovatel
změně technického provedení přeložky noté C^U prOVedeni přeIožky nebo o jednostranné 

F uem přeložky pote, co se o nesplnění dané podmínky dozví

III. Výše a splatnost úhrady nákladů na provedení přeložky

Í.1301022^S^^^^^ Přeložení zařízení distribuční soustavy 

nákladů na provedení přeložky 1 354 866 Kč™ 6 ^ Sml°Uvy Je v^še Předpokládaných
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2) Úhrada nákladů bude provedena takto:

" SíuŤ% předpokládaných nákladů sjednaných v odst. 1) tohoto

—;=EíSrzs;sr—“
3> na1ait« XStMHad-hr """‘"V*10 Prokládaných nákladů byla stanovena

PHČemŽ fa0*''4> 5 5) toh0t° ”*
nezbytně nutné ÍU2S ňS£ "“<* M

4) Imotoé4’ Žr Z rozpočtu projektové dokumentace provedení přeložky nebo z procesu

nákladům Pimnzorade DS dle odsf ljtoh”? ^ n“adŮ °proti předpokládaným 
postup: ' 010 0 clílnt:u- smluvní strany sjednávají následující

a> S4rP°r::a?.ZVýS“í ”ákladů',j'při ^ení maximálně o 10 %

uhmdi M písemné 02námit Žadatól1 a t®<0 je povC toto

naklad TaLPvemn4 “U “*">*"'» výši předpoSa^

dodatkem k tétosíXuvě ** ^ ^ SmluVními stranami potvrzeno písemným

C) ISrt Proít14^? nÍkbM je ProvozOTatel DS povinen tuto skuteěnost 

uzavírat dltk k toto^ouvě ^ " “ta™1 ^ «• nebudou

5) IKrS.r-náH^ bUd°“ nÍa'’ "eŽ Prokládané náklady sjednané 
do S^ěslců^po^o^nčenfprovedeni^eto^íy0^^^^^* P^eP^^ a t0

majetkoprávních smluv souvisejících se

’ Mtotložeiíou'záratykyP|ýVaJ-C1Z tét° s“Iouvy bude Provedena převodním příkazem
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IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1) Povinnosti Žadatele:
a) 7”-’ ,V?S a Ve Sj7“é ^ Uhradit č4stku d°lwd™‘°“ dle íl. III. této smlouvy a to 

na učet Provozovatele DS převodem nebo složenkou s variabilním symbolem 13010228.

) souhlasu se zřízením věcného břemene odpovídajícího právu Provozovatele DS zřizovat

ůmísZ°- , Ze“ a5"cUČni S°US'aVy “ které bude
místěna cast zařízeni distribuční soustavy po provedení přeložky, bude-li to pro

věcňéhoMeminfy “ p0sky,nout P0,řebn»" pro zřízení tohoto

2) Povinnost Provozovatele DS:

Zajistit provedení přeložky (včetně vypracování projektu a realizace stavby) v termínu

venkovnWedenfNN^a W b”!” 7'" S'áVajíC‘ZafÍ2em'distribuM sousta^ a to:

a venkovním vedením VN ultón^Tnlvélas”^ "0Vým Vede”ím ^

3) Práva a povinnosti obou smluvních stran:

™erLP,ráw “ P°T”OSti smluvnícb stran jsou upravena piávními předpisy, zejména 
energetickým zákonem a jeho prováděcími předpisy.

V. Doba platnosti smlouvy a ukončení smlouvy

1} ^Taje UZa7ena “a dobu určitou a ^ řádně ukončena dnem, kdy budou vypořádány 
vzajemne zavazky smluvních stran dle této smlouvy. ^ ^

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

Kterakoh ze smluvních stran má právo smlouvu předčasně ukončit jednostrannou písemnou 
listinnou vypovědí s výpovědní Hnilou I měsíc od doručení výpovědi protisti

4) v'tóíTděrř,7''ř0n{en.a^jednostranným odstoupením kterékoliv ze smluvních stran 

předpW P Stat"eh° P0™5™1 pov™ostl druhou stranou dle obecně závazných právních

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

3) iávaSJduf 77 pr°jedn1ání s Provozovatelem DS neuhradí své finanční 
zavazky dle cl. III. odst. 2) teto smlouvy včas, ani v dodatečné lhútě 15 dnů ode dne 
terminu splatnost, kterékoli z plateb, uvedených v této smlouvě.

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

?mteuvael°ká7drl0UVy “"f ^ UČÍ”ěn° P''Senmě V Ustinné podobí' Odstoupením 

straně ” opra™éné os°by otupit °d smlouvy je domčen druhé

7) V případě ukončení smlouvy, kdy Provozovatel DS dosud nevynaložil a nebude nucen 

vyna ozi oprávněné náklady, bude dosud uhrazená částka vrácena Žadateli.
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8) V případe ukončeni smlouvy výpovědí žadatele nebo v případě ukončení smlouvy dohodou 

z důvodů, ktere nelze přičítat Provozovateli DS nebo v případě ukončení smlouvy

frov°zovaJele DS dle tét0 smlouvy (vyjma odstoupení dle odst. 5) písm. b) 
tohoto článku) je Žadatel povinen uhradit Provozovateli DS veškeré oprávněné náklady ^

s toutosmbůvou1 °S d°SUd Vynal°ŽÍ1 aneb° které bude nucen Ještě vynaložit v souvislosti

9) V případe ukončení smlouvy odstoupením ze strany Provozovatele DS z důvodu dle čl V 

odst. 5) pism. b) budou smluvní strany hradit veškeré oprávněné náklady, které Provozovatel
S vynalozd nebo ktere bude nucen ještě vynaložit v souvislosti s touto smlouvou a to 

spolecne a nerozdílně V tomto případě nepřesáhne platba Žadatele částku, sjednanou jako 
první splatka dle cl. III. odst. 2) této smlouvy.

10) Smluvní strany se dohodly, že nároky Provozovatele DS odpovídající povinnosti Žadatele
e odst. 8) a odst 9) tohoto článku budou přednostně uhrazeny z plateb, které Žadatel 

Provozovateli DS již poskytl za trvání smlouvy, jejich započtením. Provozovatel DS je 

povinen započteni oznámit Žadateli. V případě, že tyto již poskytnuté platby plně nepokryjí 
veskere nároky, Zlatěl nedoplatek Provozovateli DS uhradí na základě předpisu platby/ 

pnpade, ze nároky Provozovatele DS již poskytnuté platby nepřevýší, Provozovatel DS 
zbylou částku po započtení vlastních nároků Žadateli vrátí.

VI. Ostatní ujednání

1) Žadatel bere na vědomí, že stávající část zařízení distribuční soustavy uvedená v článku I 

teto smlouvy bude až do dokončení provedení přeložky, tj. až do doby kolaudace stavby
demontáž^126111 durtnbucní soustavy Pod napětím a do tohoto data nebude provedena jeho

2) Žadatel bere na vědomí, že Provozovatel DS po provedení přeložky zůstává výhradním 

předpisů Pre °Zeneh0 zanzení ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších

3) Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností 
daných smlouvou v případech, kdy toto neplnění bylo výsledkem okolností vylučujících

předpisů11081 neb° ^ P°dmmek ze zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších

4) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných a číslovaných 
dodatku, podepsanych oběma smluvními stranami. Změnu identifikačních údajů žadatele 
(údaje uvedene v zahlavi této smlouvy) je možné provést prostřednictvím písemného 

oznámeni podepsaneho Žadatelem, kdy účinnost změny identifikačních údajů nastává 
doručením tohoto oznámení Provozovateli DS.

5) Ostatní záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. 

v platném zněm a energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění.

6) Se informovat ° jakýchkoliv změnách nezbytných pro řádné 

prováděni teto smlouvy, zejména pak o změnách identifikačních údajů Žadatele a to 
nejpozdeji do 30 dnů od provedení této změny.

7) smluvních stran P°VÍim0StÍ Z tét° smlouS plynoucí přechází na právní nástupce obou
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8) oíoWch Si,ká °SOba POdpÍST tét° Sml0UVy pOSkytuje SOuhlas ke zpracování svých 
osobních udaju správcem - společností E.ON Distribuce, a.s. a oprávněnými zpracovateli
s rTvšech[ecnosti E.ON Česká republika, s.r.o. a E.ON Business Services Czech Republic 
s.r.o. všechny se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, v rozsahu uvedeném 
v úvodních ustanoveních smlouvy, za účelem uzavření a plnění této smlouvy, a to na dobu
Slých. ^ nejp0zdíJ'vSak d0 doby vypořádáni veškerých nároků! této smlouvy

9> ^anvSodirr”'-8 89,.a.z4t0na 199/1963 Sb- občanského soudního řáduse smluvní
OtesnfsoŮd v XswTn S°Ud”'CeSt0U bude m,stnž P«s^”ýn> soudem
Okresní soud v Českých Budějovicích popř. Krajský soud v Českých Budějovicích

10) oh^Šom0^ ^ S,ejDOPÍSeCh S “ 2 “chž kaid4 2a

11) Smluvní strany prohlašují, že se s textem této smlouvy seznámily a souhlasí s ním na důkaz 
cehozjt opravnené osoby obou smluvních stran stvrzují svými vLnoručnítni Odpisy

) Smlouva nabýva platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
13) WnfŽadatd P°VÍI!ným Subjektem dle zák°na č. 106/1999 Sb„ o svobodném přístupu 

k informacím v platném znění a použil pro plnění dle této smlouvy veřejné prostředky

(Sklldri Menntifi°ka-0h0í ^ faf0rmaCe ° r02SallU a příjemci ,ěcht0
zffl “é Hdts, Ir n 6 Pr“VOf°Vatele DS> poskytnuty třetím stranám „a

Wezattet jepch Žadatel se zavazuje z takového poskytnutí nebo

Provozoval DSiír/'- rr’ tókeré identifikaW a ko-Wttni údaje zástupců 
provozovatele DS, jakož i jakékoliv jmé osobní údaje.

14) Je li Žadatel povinným subjektem dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb 
smluv tí POdmmkách Účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a orogistru 
Doviiinosti^wnlreglStm SmlU,V)’ ZaVaZuje 86 V souvlslostl s uzavřením této smlouvy spkiit
k uveřejněn?? Z UVedeneho zákona‘ Smluvm' strany se dohodly, že smlouvu
k uverejnem zašle správci registru smluv Žadatel. Za případnou majetkovou újmu která bv

Žadatel01111 P°Vlim0Stl ZadateIe dle citovaného zákona vznikla Provozovateli DS, odpovídá
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VII. 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) Smlouvaje uzavřena za předpokladu, že Žadatel nejpozději do konce uvedené 90 denní lhůty
vyhotovení smlouvy podepíše a zašle zpět Provozovateli DS. Jiná forma přijetí návrhu

mlouvy 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.

Brno, dne: ®6 ’12' ^ v dne; 1 8 -12- 2017

Za Provozovatele DS: Za žadatele:
Í>0N česká republika, s.r.o.

ř- A, Sgritnera 2151/6
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