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Smlouva o přeloŽce zaÍizenídistribučnísoustavy
č.13007279
uzavřená dle ustanovení $ 47 zákona č. 45812000 Sb., energetického zákona ve znění pozdějších
předpisů, ust. $ 1746 odst. 2 zákona č. 89l20l2 Sb., občanský zákoník, v platném zněni mezi

Žadate|em:
Firma: Obec Radostín nad oslavou
Sídlo: Radostín nad oslavol223,594 44 Radostín nad oslavou
IČ:00295248 DIČ:
Zástuplce ve věcech smluvních: Josef Fabík, starosta obce
Adresa pro zasíIáni písemností:
Radostín nad oslavou223,594 44 Radostín nad oslavou
a

Provozovatelem distribučnísoustaly (dále jen ,,Provozovatel DS")
E.ON Distribuce, a.s.
Sídlo: F. A. Gerstnen21'5Ll6,370 49 ČeskéBudějovice
Zápís v oR: Krajs\ý soud v Českých Budějovicích, oddíl B, v\oŽka 1772
IČ:28085400
DIČ CZ28085400
Zastoup ená spo lečno stí :

E.oN Česká republika,

s.r.o.
Sídlo: F. A. Gerstnera215116,370 49 ČeskéBudějovice
ZÍryis v oR: Krajsloý soud v Českých Budějovicích, oddíl C' vložka 15066
IČ 2573359I
DIČ CZ25733591

Zástupce:
ve věcech

smluvních:

Hana Liedermannová, Standardní připojení

ve věcech technických: Jiří olišar, Regionální správa Nové Město na Moravě

Vratislavovo nám. 118 , Nové Město n. M.
T +420 545 145 747
jiri.olisar@ eorl.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
čísloúčtu:3 5 -4544230267 l 0100
variabilní symbol: 13007279
IBAN: CZ45 0100 0000 3545 4423 0267
BIC (SWIFT) kód: KOMBCZPP

',

(dále jen ,,Provozovatel DS")
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I. Předmět smlouvy a specifikace

přeložky

ust' $ 47 zákona
1) Předmětem této smlouq, je závazekProvozovatele DS provést ve smyslu
částizaŤizení
č.45812000 Sb. ve znéiipozdějšíchpředpisů přeložení nížespecifikované
s tímto přeložením
distribučnísoustavy a záiazekŽadatele uhradit veškerénáklady spojené
jako
za
stávajici'
náhrady
a vybudováním nové částízaŤízenídistribučnísoustavy
2) Provozovatel DS je vlastníkem a provozovatelem části zaÍízenídistribučnísoustavy označené
jako: venkovní vádení NN, které se nacltázi v lokalitě: Radostín nad oslavou náves'
Z důvodu poŽadavku stavby Žaďate\e Úprarra návsi a rozšířeníchodníku,
je nutno pieložit výše uvedlnou část zaŤízenidistribučnísoustavy a to následujícím způsobem:
'Stávajíci^
č'
zaiizenidistribučnísoustalry a to: venkovní vedení NN mezi podpěrnými body
v
nové
57-60-I7lbude demontováno a nahrazeno noqfm kabeloým vedením NN umístěným
trase.

prvků tohoto
Přeložka má charakter dílčízměny trasy el. vedení (příp. přemístění některych
zařizeni).
Přeložka rozvodného zaÍizenibude realizována jako stavba: Radostín ďo:pře1ožkaNN,náves,
obec (číslo:001030034889) (dále jen ,,provedení přeložky")
II. Termín provedení přeložky
za součinnosti
1) Provozovatel DS se zavanljeza sjednaných podmínek provést toto přeložení
Že:
ŽadateLedo 14 měsícůod uzavření této smlour,y za předpokIaďl,
veškerésvé závazky z této Smlouvy,
a) Žaďate|řádně a včas splní
-době
podpisu smlouvy neznámá,bránící zahá\ení nebo provádění
b) nenastan e překážkav
pracisouvisejícíchs provedením přeloŽky , zejména jde o nepříznivé klimatické
podmínky v zimním období'
rea!ízaci
c) osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k nemovitostem dotčeným
k
úspěšnému
přeloŽky umožníProvozovateli DS provedení přeloŽky , zejm. dojde
proj ednání věcných břemen,
zejména splnění
d) budou splněny ,rest e.e zákonnépředpoklady pro provedení přeložky,
znění,
předpokladtr ále zákona č. 18312006 Sb. Stavebniho zákona v platném

2)

do:30.6.2017,
pokud tato smlouva dále nestanoví jinak'
provedení přeloŽky
ProvozovatelDS má právo na jednostrannou přiměřenou změnu termínu
právo na změnu
zatizetídistribučnísoustavy uvedeného v tomto článku a dáLe má
2) této smlouvy
technického provedení přeiožky speciťrkovaného v článku IV' odst'
1) tohoto článku nebo
odst.
v
v případě, Že nebude spiněnu nit te'a z podmínek stanovených
rozvoje. Provozovatel
v případě změny pouŽivanétechnologió prvků v důsledku technického
jednostranné
nš uvědom i Žiaitet" o jednostran né změně termínu provedení přeložky nebo o
dozví'
podmínky
změnétechnického provedení přeložky poté, co se o nesplnění dané

III.Výšeasplatnostúhradynákladůnaprovedenípřeložky
distribučnísoustar'1r
1) V sou1adu s platnými právními předpisy, Žádosti o přeloŽení zaÍízeni
je
předpokládaných
v'ýše
č. I30O7279 u ,ánou"n1im technickým řešením dle této smlouvy
nákladů na provedení přeloŽky 676 227 Kč'
1,3007279
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2) Úhrada nákladů bude provedena takto:

- první splátka

ve qýši 15 oÁ zpředpokládaných nákladů sjednaných v odst. 1) tohoto
článku' tj.l02 000 Kč je splatná do 15 dnů od uzavření této smlouvy na účet
Provozovatele DS uvedený v záhlavi této smlouvy.

-

druhá splátka bude uhrazena po zptacováni projektové dokumentace na základě předpisu
platby, kteý vystaví azašle Provozovatel DS Žadateli.

-

případné nedoplatky či přeplatky budou qlrovnány po dokončení provedení přeložky
na zák|adě předpisu platby, kteý 'uystaví a zašIe Provozovatel DS ŽadateItna základě
skutečně vynatožených nezbytně nutných nákladů na provedení přeloŽky.

3) ŽaďateIbere na vědomí, Že shora uvedená

ýše předpokládaných

nákladů byla stanovena
na základě měrných nákladů Provozovatele DS, pÍ1čemŽ dle odst. $ a 5) tohoto článku může
bý provedena úprava qýše náklad'ťl. Zadatelje povinen uhradit Provozovateli DS veškeré
nezbytně nutné vynaložené náklady na provedení přeložky,

4)

V případě' že zrozpočtu projektové dokumentace provedení přeložky nebo z procesu
samotné realizace provedení přeloŽky r,yplyne odlišná ýše nákladů oproti předpokládaným
nákladům Provozovatele DS dle odst. 1) tohoto článku, smluvní strany sjednávají následující
postup:

a) V připadě nepodstatného zqýšení nákladů, tj. při zv.ýšenímaximálně o Í0 oÁ
předpokládaných nákladů sjednaných v odst. 1) tohoto článku, má ProvozovatelDS právo
jednostranně zv,ýšit náklady Žaďatele sjednané v odst. 1) tohoto článku. Provozovatel DS
je povinen tuto skutečnost písemně oznámit Žadateli a tento je povinen toto zýšení
uhradit nazák|aďě předpisu platby. Pro tento případ zvýšenípředpokládaných nákladů se
smluvní strany dohodly' že nebudou uzavitat dodatek k této smlouvě.

b) V případě podstatného zqfšení nákladů' tj. přesáhne-li zqýšení10 % předpokládaných
nákladů sjednaných v odst. 1) tohoto článku, Provozovatel DS na toto zýšeníŽadatele
bez prodlení písemně upozorní a oznámí mu nově určenou qýši předpokládaných
nákladů. Takové zvýšenínákladů bude smluvními stranami potvrzeno písemným
dodatkem k této smlouvě.

c) V případě sníženípředpokládaných nákladů je Provozovatel DS povinen tuto skutečnost
oznámitŽadateLi. Pro tento případ sníŽeníúhrady se smluvní strany dohodly, Že nebudou
uzavirat dodatek k této smlouvě.
5)

V případě,

Že skutečně r,ynaloženénáklady budou n1žši, než předpokládané náklady sjednané

v odst. 1) tohoto článku, je Provozovatel DS povinen vrátit Žadateli případný přeplatek a to
do 3 měsíců po dokončení provedení přeložky' tj. po kolaudaci stavby apo uzavření všech
majetkoprávních smluv souvisejících se stavbou specifikovanou v č1. I. této smlouvy.

6) Úhrada jakékoliv platby r,yplývající z této smlour,y bude provedena převodním pŤikazem
nebo složenkou. Závazek splacení ze strany Žadateleje splněn dnem připsání částky
v požadované v,ýši na účetProvozovatele DS uvedený v záhlaví této smlouvy.
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IV. Práva

a povinnosti smluvních stran

1) Povinno sti Žadate\e:

a)

řádně, včas a ve sjednané ýši uhradit částku dohodnutou dle č1. ilI. této smlouly a to
na účetProvozovatele DS převodem nebo složenkou s variabilním symboleml3007279.

b)

souhlasit se zřízením věcného břemene odpovídajícíhoprávu Provozovatele DS zŤizovat
a provozovat zařízeni distribučnísoustaqz na nemovitosti Žadatele, na které bude
umístěna část zaÍizení distribučnísoustavy po provedení přeložky, bude-li to pro
provedení přeložky nezbytné a poskýnout potřebnou součinnost pro zŤízeni tohoto
věcného břemene.

2) Povínnost Provozovatele DS:
Zajisttt provedení přeložky (včetně lypracování projektu a realizace stavby) v termínu
uvedeném v článku II. této smlouvy, v rozsahu: Stávající zařizeni distribučnísoustavy a to:
venkovní vedení NN mezi podpěrnými body č.57-60-171 bude demontováno a nahrazeno
noým kabeloým vedením NN umístěným v nové trase.

3) Práva a povinnosti obou smluvních stran:
Dalšípráva a povinnosti smluvních stran jsou upravena právními předpísy, zejména
energetickým zákonem

a

jeho prováděcími předpisy'

V. Doba platnosti smlouvy a ukončenísmlouvy
1) Smlouva je uzavřena na dobu určitou a je řádně ukončena dnem, kdy budou vypořádány
vzájemné závazky smluvních stran dle této smlour,y.

2) Předčasnělze ukončit smlour,'u písemnou listinnou dohodou obou smluvních stran.
3) Kterákoli ze smluvních stran máprávo smloul.rr předčasně ukončit jednostrannou písemnou
listinnou qýpovědí s výpovědní lhůtou 1 měsíc od doručeníýpovědi protistraně.
4) Smlouv a m:ůžebýt ukončena j ednostranným odstoupením kterék oliv ze smluvních stran
v případě podstatného porušení povinností druhou stranou dle obecně závazných právních
předpisů.

5) ProvozovatelDS má dále právo na odstoupení od této smlouvy
a) jestliže ŽadateIbez dalšího projednání s Provozovatelem DS neuhradí své Íinanční
závazky dle č1. ilI. odst. 2) této smlouvy včas' ani v dodatečnélhůtě i5 dnů ode dne
termínůsplatnosti kterékoli zpIateb, uvedených v této smlouvě.

b) nebude splněna

některá z podmínek uvedených v čl. il odst. 1) písm. c) a d) této smlouvy.

6) odstoupení od této smlouql musí být učiněno písemně v listinné podobě. odstoupením

smlouva zanlká, když projev vůle oprávněné osoby odstoupit od smlouvy je doručen druhé
straně.

7) V připadě ukončenísmlouvy, kdy Provozovatel DS dosud nevynaložila nebude nucen
vynaložitoprávněné náklady' bude dosud uhrazená částka vrácena Žadateli.
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8) V případě ukončenísmlouvy qýpovědí Žadate\e nebo v případě ukončenísmlouvy dohodou
z důvodů,které nelze přičítatProvozovateli DS nebo v případě ukončenísmlouly
odstoupením Provozovatele DS dle této smlouvy (vyjma oástoupení dle odst. 5) písm. b)
tohoto článku) je Žadatelpovinen uhradit Provozovaleli DS vešřeré oprávněné náklady,
které ProvozovatelDS dosud vynaloŽil anebo které bude nucen ještě l,rynaložitv souvislosti

s

touto smlouvou.

9) V případě ukončenísmlour,y odstoupením ze sttany Provozovatele DS z důvodu dle

č1. V.

odst. 5) písm. b) budou smluvní strany hradit veškeré oprávněné náklady, které Provo zovatel
DS lynaložil nebo které bude nucen ještě r,ynaložit v souvislosti s touto smlouvou, a to
společně a nerozdi7ně. V tomto případě nepřesáhne platba Žadatele částku, sjednanou jako
první splátka dle č1. III. odst. 2) této smlour,y.

10) Smluvní strany se dohodly, že nároky Provozovatele DS odpovídajícípovinnost

i Žaďatele
dle odst. 8) a odst. 9) tohoto článku budou přednostně uhrazeny zplatéb,kteréŽadate|
Provozovateli DS již poskytl zatwáni smlouvy' jejich započtenim. Provozovatel DS je
povinen započteni oznámit Žadate|i. V případě' že
ýto jlžposkytnutéplatby plně nepokryjí
veškerénároky, Žadate|nedoplatek Provozovateli DS uhradí na záklaáěpreapisu platby.V případě, že nárolg, Provozovatele DS již poskytnuté platby nepřev,ýší, Provozovatel DS
zbylou částku po započtenívlastních nároků Žadateli vrátí.

VI. ostatní ujednání
I) Žadate|bere na vědomí, Že stávajici

čásÍ'zaŤízenídistribučnísoustar.y uvedená v článku I.
této smlour.y bude aŽ do dokončení provedení přeložky, tj. až d,o doby kolaudace stavby
přeložky zařizeni distribučnísoustavy pod napětím a do tohoto data nebude provedenajeho

demontáž.

2)

Žadatel bere na vědomí' že Provozovatel DS po provedení přeložky zůstáváýhradním
vlastníkem přeloženého zatizeni ve smyslu $ 47 zákona č. 45812000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

3) Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za

částečnénebo úplnéneplnění povinností
daných smlouvou v případech, kdy toto neplnění bylo qfsledkem okolností vylučujících
odpovědnost nebo za podmínek i,yplývají cích ze zákona č. 458l2O0O Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

4) Tato smlouva můžebý

měněna nebo doplňována pouze formou písemných a číslovaných
dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami. Změnu identifi kačníchúdaj ů žadateIe
(údaje uvedené v záhlavi''této smlouvy) je moŽné provést prostřednictvím písemného
oznámeni podepsaného ŽadateIem. kdy účinnostzměny identifikačnich údajri nastává
doručením tohoto oznámení Provozovateli DS.

5) ostatní záIežitosti touto smlouvou neupravené se řídíobčanským zákonikem č. 8912012 Sb'
v platném znění a energetickým zákonem č. 45812000 Sb. v platné m zněni.
6) obě strany se zavazuji vzájemně se infotmovat o jakýchkoliv změnách nezbytných pro řádné
provádění této smlouvy, zejména pak o změnách identifikačních údajůŽaďatele ato
nejpozději do 30 dnů od provedení této změny.

7) Veškerá ptáva

a

smluvních stran.

povinnosti ztéto smlouvy plynoucí pÍecbázína právní násfupce obou
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8)

Žadatel - ýzická osoba podpisem této smlouvy poskytuje souhlas ke zpracování sých
osobních údajůsprávcem - společností E.oN Distribuce, a.s. a oprávněnými zpracovateli,
zejména společností E,.oN Česká republika, s.r.o. a E.oN Business Services CzechRepublic
s.r.o., všechny se sídlem F. A. Gerstnera2I5Il6, ČeskéBudějovice, v rozsahu uvedeném
v úvodníchustanoveních smlouvy, zaičelemlzavÍenía plnění této smlouly' a to na dobu
twáni této smlour,y' nejpozději však do doby vypořádání veškeých nároků z této smlour,y

vzniklých.
9) Ve smyslu ustanovení $ 89 a zákona č.9911963 Sb., občanskéhosoudního řádu se smluvní
strany dohodly, že v pÍipadě řešení sporů soudní cestou bude místně příslušným soudem
okresní soud v Českých Budějovicích popř. Krajshý soud v Českých Budějovicích.
10) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, znichžkaždá ze sttan
obdržípo jednom qýtisku.
11) Smluvní strany prohlašují, Že se s textem této smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na dflkaz
čehožji oprávněné osoby obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručnímipodpisy.
12) Smlouvanabýváplatnosti i účinnostidnem jejího podpisu smluvními Štranami.
13)

Je-li žadatelpovinným subjektem dle zákona č. 10611999 Sb., o svobodném přísfupu
k informacím v platném znění a použil pro plnění dle této smlouvy veřejné prostředky,
smluvní strany po dohodě souhlasí, že informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků
(základní identifikační údaje Provozovatele DS) mohou bý poslqrtnuf třetím stranám na
základé žádosti nebo jejich zveřejněním. Žadate| se zavaztýe z takového poskytnutí nebo
zveřejnění vyloučit (např. začerněním) veškeréidentifikační a kontaktní údaje zástupců
Provozovatele DS, jakožijakékolivjiné osobní údaje.

Í3001219
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VII. Akceptačníustanovení
1) K přijetí návrhu této smlouvy stanor,uje Provozovatel DS akceptační 1hůtu v délce
90 dnů
od okamžiku odeslání návrhu této smlouvy Žaďateli.
2) Smlouva je uzavřena zapŤedpokladu, že Žadate|nejpozději do konce uvedené 90 denní 1hůty
vyhotovení smlour.y podepíše a zašIe zpětProvozovateli DS. Jiná forma přijetí návrhu
Smlouvy není možná. Pokud bude zaslaný podepsaný vytisk Smlouvy obsahovat jakékoliv
vpisky, dodatky či odchylky,klzavÍeni smlour,y nedojde.
3) Marným uplynutím akceptační lhůty návrh této smlouvy zan1ká.
Brno, dne:

,fu.r/,nilLfi fť./ .,

1 5 -Cg- 2010

ZaProvozovatele DS:
E.oN Česká republlka' s'r'o
F. A. Gerstnera

2'15'1/6
Budějovice
, ' )'3la4ďČeské
," r, .. 1,.' :.' u .,
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L {,' ',._ t:- 1: - ! ".,, ,,'(Hana Liedermannová
Vedoucí Standardního připojení
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Josef Fabík,

obec Radostín nad oslavou
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