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Vysoce chráněné

ěÍs|o:
Z-S24-í2 8í20063659
o rea|izacipřeloŽky distribučnÍho
zaíízení
určeného
k dodávce elektrickéenergie,uzavřenénazÁk|adě
podnikánla o výkonustátnÍsprávyv energetických
Sb., o podmínkách
odvětvÍch
a
s 47 zákonač.45812000
o změněněkterých
zákonů(energetický
zákon),v p|atném
znění(dá|ejen ,'energetický
zákon.)a v sou|adu
s ustanovením
zákonÍk
Sb', občanský
znění(dá|ejen ',oz,)'
v p|atném
s 1746odst.2 zákonaě' 8912012
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PROVOZOVATEL:
Črz oistribuce'
a. s', |e 24729035,
Ue Cz2472gO35
se síd|em
DěěínlV-Podmok|y,
Teplická874l8,40502 Děčín
zapsánav obchodnÍm
rejstříku
vedeném
u |ffajského
souduv Ústí nad Labem,sp. značkaB 2145
_ distribuce
podnikání
s předmětem
e|ektňny
na základě|icenceč.í21015583
bankovní
spojenÍ:
KomerčnÍ
banka'a' s.,čís|o
úČtu/kÓd
banky:35.4544580267Ia100,
zastoupenana zák|aděpověření
ze dne 30.1'2017|ng.LuboremČáslavkou'
vedoucÍm
odboruobnova DS
Východ
Kontaktníúdaje:
Adresapropísemný
sýk: ČEZDistribuce,
a.s.,P|zeň'Guldenerova
PsČ326oo
2577119,
Kontaktní
bezp|atná|inkaČEZDistribuce:
80o850 860;www,cez.czi e-mail:info@cezdistribuce.cz
(dá|ejen

"Provozovatel..)

Žnomet:
oBEc VĚŽN|CE, Čts|ozákaznlka:1076,|449
|Č:00268z|61,
D|Č:CZ00268rÍ61
U|ice:VěŽnice9
obec:VěŽnice,DodacípoŠta:
VéŽnice
u Hav|'Brodu,
PSČ:58252
(rejstříkový
(tj.oddí|avloŽka):
Zápisv obchodnÍm
rejstříku
souda spisováznaČka
Zástupce:lng.JosefMá|ek,starosta,
te|.č':569451268
mail:STAROSTA@OBECVUNICE.CZ
mobil:725106601
(dá|ejen "Žadate1)
lt. PŘEDMĚT smLoUvY
1. Předmětemtétosm|ouvyje rea|izacepÍe|oŽky
k dďávce elektrické
distribučního
zařÍzenJ
určeného
energie,ve smys|ustanoviska
Provozovate|e
ze dne 13,02'2018
v rozsahud|e
ev.ě. 8120063659
projektové
dokumentacevypracované
fi MONTPROJEKT,a. s', na stavbuVěŽnice,ZTVnpře|ožka
TS a
KNN ' č.Projectu|z.12.2wa758a úhradanákladůspojenýchs přeloŽkouv souladus ustanovením
$
47 energetického
zákona (dá|ejen ,,přeloŽla..).
Provozovate|je
vlastníkemzařizenídistribuční
soustavyTs c3 D|sTRlB-sTAN|cEVN/NN,kteráse nacházÍ
v |oka|itě
VěŽnice.
SKUPINAčEz'
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Vysoce chráněné

|il.VÝŠEÚHnnoY
povinen
napře|oŽku
rozvodného
1' Nazák|adě
zákonajeZadate|
uhradit
náklady
$47odst'2 energetického
zař|zenív p|névýši'Předpok|ádanávýŠenák|adů(bez DPH)' kteréjsou spojenys pře|oŽkouzařizen|
Činí:
891.54ll'.Kč (rea|izační
nák|ady355.707'-Kč,materiál342.600'-Kě' projektovádokumentace
139.686'-Kč,inŽenýrskáěinnost25-100,.Kč,nákladyspojenése zřizovánímvěcných břemen
k dotčenýmnemovitýmvěcem 11.550'.Kč,vypínání16.900'.Kč)'Jedná se o cenu předpok|ác|anou
na
zák|adě vyhotovenéprojektovédokumentaceza Úče|emmoŽnostivystavenízá|ohovéfaktury dle
odstavce2. č|.l||.tétosmlouvy,kdy Provozovate|em
skutečněvyna|oŽené
náklady na realizacipře|oŽky,
ve smýs|uodstavce3' a 4. č|.|||.tétosm|ouvy,budouŽadatelivyúčtovány
fakturoupo vyna|oŽeni
uvedenýchnák|adů.
2' Žadate|před započetímsamotné rea|izaceuhradíProvozovateli zálohu na provedenípře|oŽkyV cástce
předpokládanévýšenák|adů.Platba bude rea|izovánana základě zá|ohovéfakturyvystavené
Zálohová fakturana částku89í.54:l'-Kč bude Vystavenapo uzavřenÍtétosmlouvy'
Provozovate|em.
3. Žadate|se zavazuje po dokončenírea|izacepře|oŽkyuhraditskuteČněvynaloŽenénák|adyspojené
(nák|adyprostavěné,náklady na
s realizacípřeloŽkyvčetněnákladůs pře|oŽkousouvisejícÍch
projektovoučinnost,vlastnínáklady Provozovate|e,
náklady na místnípop|atky'nájemnéza pronájem
komunikacÍ,
víceprácevyŽádanéŽadate|em,náhradyza majetkoprávní
vypořádání,věcná břemena
apod.)'PřÍpadnýrozdÍ|od konečné
ceny bude vyÚčtovánve faktuřezaslanépo ukoněenírea|izacea
vyÚčtovánívŠechnákladŮ spojených s pře|oŽkou'Ve Íaktuřebude zúčtovánazá|oha poskytnutá
ŽadateIem.
4. V případě,Že do účetnÍho
vypořádánísamotnéstavbynebudoudořeŠenynák|adyspojenés náhradouza
omezenív obvyk|émuŽivánínemovitýchvěcí a nák|adyspojenése zřízen[mvěcných břemen
k nemovitostemdotčenýchstavboupře|oŽky,bude fakturaza tyto nákladyvystavenapo ukonČení
vypořádánívŠechnák|adůs tímtospojených.K pokýÍ zálohy na fakturuza zřízenÍvěcných břemen
bude pouŽitoČástizá|ohyza náklady spojenése zřizovánímvěcných břemen k dotčenýmnemovitostem
uvedenéve výčtupo|ožekv 1. odstavci,č|ánku|||.tétosm|ouvy.Zby|á částzáloh bude zúčtovánado
fakturyza nák|ady, kterébudou známy z účetního
vypořádání samotnéstavby pře|oŽky.Fakturu za tyto
náklady vyhotovíProvozovatel po Účetnímvypořádánísamotnéstavby pře|oŽky,a to bez zbyteČného
odkladu.
5. Povinnostúhradyvyp|ývápro Žadate|eze zákona, a protoÚhrada nák|adůpře|oŽkynenÍzdanitelným
p|něníma nepodléhádaniz přidanéhodnoty(vizvýkladMF ČR - informaceo up|atňování
DPH
v energeticeze dne11.3.2005).

M. PRÁVA A Pov|NNosTlsMLUVNicu srnnn
PROVOZOVATEL:
předchozlhouzavřenÍtétosmlouvya sp|něníúhrad
1. Provozovatelse zavazuje,s předpok|adem
způsobem
zajístit
sjednaným
v Č|ánku
lll' tétosmlouvy,
realizacipře|oŽky
v termínu
do 6 měsícůod
předánía převzetí
úspěšného
staveniště'
TermÍny
zprovoznění
dí|ajsou podmíněny
energetického
připraveností
stavební
Žadate|edle odstavce2. č|ánku
|V.tétosm|ouvy,příznivými
klimatickými
podmínkami'
provádění
pracív sou|adus techno|ogickými
předpisyProvozovate|e
kteréumoŽní
a
právnímocipříslušného
povolení
pod|estavebního
nabytím
zákonaza předpok|adu,
Že takovéhoto
povo|ení
pře|oŽky
budek uskutečnění
zapotřebí.
StavbubudeprovádětfirmaELPO s.r.o.
sKUPlNA čEz
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pouzeke
poskytnuté
prostředky
2. Provozovate|
se zavazujeÚče|ně
Vynak|ádat
Žadate|em
finančnÍ
smIuvněsjednanému
Úče|u.

N
O
o

tsř
9d

čŇ
Ý @

ca

-;
ó6
oa
,^a
čL
N =
O o

ŽnoRrel:
1. Je povinenřádně,věasa ve sjednané
výšiuhraditp|atbysjednané
v článkul|l.tétosm|ouvy.
V případě
platbyzap|atí
prod|ení
opoŽděné
Žadatelúrokz
ve sm|uvněsjednané
výŠi
částkyza
0,05%z d|uŽné
kaŽdýden prod|enÍ
aŽdo úplného
zap|acénÍ
d|uŽné
částky.
prouskuteěnění
2. Zajistitstavebnipřipravenost
pře|oŽky,
připraveností
prouskutečněnÍ
kdystavebnÍ
pře|oŽky
prostorprostavbu
se rozumína svůjnák|adv nezbytněnutném
rozsahuvyk|idit
a připravit
pře|oŽkyna s4ich nemovibých
přeloŽky.
věcechs předánÍm
volnétrasypro uskutečněnÍ

oo

óo
o@
oř
ó>
L!@
po
oÝ
Io
o:
o .-

33
83
9
Ň
O tq
uo
Eč

Io

&š

+@
ďN

L Ý

Ýt
EN

3' UmoŽnitpřístuppracovníkům
Provozovate|e
na pozemkyŽadate|e,
za úče|em
a vybraného
zhotovite|e
pracía Úkonů,
prováděnÍ
přeložky,
souvisejících
s realizací
a to nejpozději
ke dnizahájeníprací.
4" Zavazujese Provozovateli
podmínek
poskytnoutveŠkerou
zajÍmstanovených
nezbytněpotřebnou
podk|ady.
souČinnost
a
5. Nesplní-li
řádněa včassvépovinnosti
d|eč|ánku
l||.a lV' tétosm|ouvy,
odkládáse d|edohodysm|uvních
+ 30
jehopovinností
přeloŽkyautomaticky
strantermínrea|izace
o dobuprod|ení
Žadate|e
se splněním
dnú.Dostane.|ise
Žadate|se splněním
svýchpovinností
neŽ90
dletétosm|ouvy
do prod|ení
de|šího
je
dnů, dle dohodysm|uvních
stranProvozovatel
oprávněnod tétosmlouvyodstoupit.
odstoupení
od
popř.nárokuna náhradu
nárokuProvozovate|e
smlouvyse nedohýká
na zap|acení
úroku
z prodlení,
Škody.
odstoupenÍm
od sm|ouvynebozánikempráva povinností
z tétosmlouvyvyplývajÍcÍch
jinéhodůvodu
pokutyěi
z jakéhoko|iv
nevznikásmluvním
stranámpovinnost
vrátituhrazené
sm|uvn|
Úrokyz prodlení,
na něŽsmluvním
stranámvzniklnárokv doběúčinnosti
tétosmlouvy.
6. Na nemoviýchvěcechve v|astnictví
Žadate|e,
řešením
dotčených
technickým
dle
stanoveným
jehoŽ
je
stanoviskaProvozovate|e' ev.č. uvedenov č|.lI
zřIzenlvěcného
tétosm|ouvy,
umoŽní
břemene
za finančnÍ
náhradudle zněnízákona15111997
Sb' o oceňovánÍ
majetkua o změněněktených
zákonů
(zákono oceňovánimajetku)
předpisů
a souvisejících
v p|atném
zněnÍ.
při realizacice|éstavby.Zároveňse zavazují
Sm|uvní
stranyse dohod|y,
Že budouúčinně
spolupracovat
vzájemněse informovat
o všechskutečnostech
majicích
v|ivna závazkydohodnuté
v tétosm|ouvě.
' V. zÁvĚREčNÁUsTANovEN|
1. Zadate|vyvo|áváv sou|adus ustanovením
zákona potřebupře|oŽky
$ 47 odstavec2 energetického
zařízenídistribuční
soustavydle č|.Ťl
zákona se
tétosmlouvy'Dle ustianovení
$ 47 odst.3 energetického
přeloŽkou
v|astnictvÍ
po
pře|oŽky
dotČeného
zaíízení
distribuční
soustavy realizaci
neměnÍ.
2. TatoSm|ouvapředstavuje
úp|nou
dohodumeziSmluvnÍmi
stranami
týkající
se jejihopředmětua obsahu.
podepsaných
pouzeformoupísemných
Tatosm|ouvamůže
býtměněnanebodop|ňována
dodatků
oběmasm|uvnÍmi
stranami,
a to podsankcíjejichnep|atnosti.
Písemnáformaje nezbytnái proprávnÍ
jednánísměřující
ke zruŠení
smlouvy.
3. Sm|ouvanabýváplatnosti
dnemjejíhopodpisuoběmasmluvními
dnemzpětného
stranamia účínnosti
doručení
orovozovateli
Žadatelem.
4. Sm|uvní
stranyberouna vědomí,
Žeje tatosm|ouvauzavÍrána
adheznÍm
způsobem
a jakotakováse
podle$ 3 zákonaé.340120,|5
nezveřejňuje
zněnl.
Sb.,o registrusmluv,v platném
SKUPINACEZ
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ustanovení
tétosm|ouvy
d|epřís|ušných
5. Smluvní
Že předpřípadným
uveřejněnÍm
stranyse zavazujÍ,
zajiŠtění
ochrany
druhouze sm|uvních
stranza Úče|em
zákonao registrusm|uv,budoukontaktovat
. informací,
jsou
prostřednictvÍm
registrusm|uvvyjmuý.
které z povinnosti
uveřejnění
Žejsoup|ně
tímtoprohlaŠují.
stranyuzavírajÍ,
6. Fyzickéosoby.kterétutosmlouvuza jednot|ivé
smluvní
oprávněnyk jejimup|atnému
uzavření.
jemupřís|ušejÍcí
přístupu
povinností
k zákaznikůnr,
av
dbátrovného
7, Provozovate|,
v rámcirespektování
přijetÍ
nebo
návrhudohodys dodatkem
moŽnost
sou|adu
s ustanovením
s 1740odst.3 oZ, předemvylučuje
(navrhovate|e),
podmínky
učiněnými
odchy|kou
kterápodstatně
nabídkyProvozovate|e
byt'itakovou,
neměnÍ
Žaoatátem.
prostředky
nebomimo
na dá|ku(distančním
způsobern)
komunikaci
umoŽňujícÍ
8. Je.li tatosmlouvauzavírána
je
ve
|hůtě
14 dnů
prostoryProvozovate|e,Žadate|(spoťebite|)
odstoupit
obchodnÍ
oprávněnod tétosm|ouvy
jehoŽná|eŽitosti
právní
shnovíprováděcí
od uzavřenísmlouvya to písemněprostřďnictvím
formu|áře,
provozovnách
a ke
předpisoZ a kterýje k dispoziciv provozních
apod.)provozovate|e
místech(kance|ářích,
je-|ispotřebite|em,
Žádá provozovate|e,
současně
stďení na webovéadresewww.cezdistribuce.cz.
Žadate|
jeŠtě
předuplynutím
od sm|ouvy
lhůtyproodstoupení
abyzapočals p|něním
svéhozávazkudletétosm|ouvy
větya to ve smys|us 1823oz.
d|epředchozí
provozovate|i
9. Pokudsmlouvanebudepodepsánaa doručena
do 30 dnůodedne,kdyby|návrhsm|ouvy
jednání,má se za to, ŽeŽadate|
od svéhozáměru
ŽacJate|i
dalŠí
upřesňující
doručen
a neproběhnou-|i
ustoupil.
jsouzpracovávány
a účinnými
10 osobníÚdajesubjektuúdajů
aktuálněplatnými
v sou|adus prís|ušnými
a
úďajů
právnímipředpisyČeské
osobnÍch
republiky
informace
a Evropské
unie.B|iŽší
ýkajícíse zpracování
jsoudostupné
právnlchpředpisů,
prováděno,
na stránkách
najejichŽák|adě je zpracování
poskytne
na poŽédán|
ČEzDistribuce,
a' s', subjektuúdajů
www.cezdistňbuce.czlgdpr
neboje spo|ečnost
pojednom
je vyhotovena
z nichŽkaŽdástranaobdrŽí
originálu,
11.Sm|ouva
s p|atňósti
ve dvoustejnopisech
stejnopisu
jednotIivým
12.Smluvní
Že se s obsahemtetosmlouvyrádněseznámilya jejÍm
stranyproh|aŠují,
je pro.ievem
jejichsvobodné,váŽné,
určité
a
Že tatosm|ouva
ustanovením
rozumí'Dá|eproh|aŠujÍ,

snzumitelnévů|e,ŽejiuzavÍrajídobrovo|ně;nikolivvtísni,podnát|akemnebozanápadnějednos
připojují
podmínek,
nevýhodných
na důkazčehoŽ
svépodpisy.
V HradciKrá|ovédne 3.6.2019

Efi olsrRtBUcE

čEz Distribuce,a. s.
oěČin- DěÓÍn|V.Podmok|y
Íep|ickáa74/a,
PsČ4o5 02
|Čo:2+zzg oss
245

oBEc vĚŽNtcE
9
5825,zVěžnice

ooz0g+ot
tČo:

D|Č:C7ffi268a;6lr

ČEzDistribuce.
a.s.
Ing.LuborČás|avka
VedoucÍodboruobnova DS Východ
sKUPINAčEz"
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