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I I MATERIAL BIEZ OSOBNRCH UDAJU 

zfiAR NAo sAzAvou ME:sTSKY uf'lAo ZoAR NAD S.AzAvou 

MATERIAL PRO RADU MESTA c. 18 

ONE: 1.7.2019 JEDNACi CiSLO: 271/2019/0RUP 

NAZEV: 

Pfiprava staveb Klafar Ill, C2 a Prumyslova zona Jamska II - smlouvy 

ANOTACE: 
Uzavfeni sm/ouvy o najmu plynarenskeho zafizeni a dale smlouvy o podminkach napojenf, o 
spolupraci a soucinnosti pfi rea/izaci plynarenskeho zafizeni a o smlouve budouci najemni mezi 
mestem a GasNet, s.r.o. 

NAVRH USNESENi: 

Rada mesta po projednanf schvaluje: 
- smlouvu, ktera bude uzavi'ena mezi mestem a GasNet, s.r.o.: ,Smlouva o najmu plynarenskeho 
zarfzeni, c. 9419001331 /4000221 084" a ,Smlouvu 0 podmfnkach napojenf, o spolupraci a 
soucinnosti pi'i realizaci plynarenskeho zai'fzenf a 0 smlouve budouci najemnf, 
c. 9419001319/4000224038" v pi'edlozenem znen i 

Starosta mesta: Mfstostarosta mesta: Mfstostarostka mesta: 

Tajemnfk MeO, Osek tajemnfka Odbor majetkopravnf: Odbor komunalnfch sluzeb: 
a spravy MeO: 

Odbor financnf: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a uzemnfho planovanf: 

Odbor stavebnf: Odbor skolstvi, kultury a sportu: Odbor socialni: 

Odbor obcansko-spravnf a o.ZO: Odbor zivotnfho prosti'edf: Oddelenf informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektU a marketingu: Krizove i'izenf: 

Mestska policie: Regionalnf muzeum: Technicka sprava budov mesta: 

Zpracoval: Marketa Zasterova Predklada: ORUP 



Nazev materialu: 

Pocet stran: 
Pocet pi'floh: 

Pop is 

Priprava staveb Klafar Ill, C2 a Prumyslova zona Jamska II -
smlouvy 

28 
2 x smlouva 
Smlouva o najmu plynarenskeho zai'fzenf .......................... 1 0 stran 
Smlouva o podmfnkach napojenf, o spolupraci a soucinnosti pi'i realizaci 
plynarenskeho zai'fzenf a o smlouve budoucf najemnf .......... 18 stran 

Po dokoncenf akce Klafar Ill - cast C2 je nutne zajistit povoz plynarenskeho zai'fzenf. K tomu je 
pi'edlozena Smlouva o najmu plynarenskeho zai'fzenf. Celkova vyse rocnfho najemneho cinf 
114 939,- Kc bez DPH. 
Soucastf pi'fpravy akce Prumyslova z6na Jamska II bude realizace plynarenskeho zai'fzenf. 
Pi'edmetem pi'edkladane smlouvy jsou podmfnky napojenf, spoluprace a soucinnost pi'i realizaci a 
zavazek na uzavi'enf budoucf smlouvy o najmu plynarenskeho zai'fzenf v tete lokalite. 

Dopad do rozpoctu mesta 
- smlouva Klafar- pi'ijem do rozpoctu- rocnf najemne ve vysi 114 939,- Kc 
- smlouva Jamska - bez dopadu do rozpoctu 

Geneze pripadu 
Viz. Popis 

Navrh reseni I postup 
Schvalit navr:Zene usnesenf 

Varianty navrhu usneseni 
• Rada mesta po projednanf schvaluje: 

Smlouvy, ktere budou uzavi'eny mezi mestem a GasNet, s.r.o.: 
1) ,Smlouva o najmu plynarenskeho zai'fzenf, c. 9419001331/4000221084" 
2) ,Smlouva o podmfnkach napojeni, o spolupraci a soucinnosti pi'i realizaci 

plynarenskeho zai'fzenf a o smlouve budoucf najemnf, c. 9419001319/4000224038 
v pi'edlozenem znenf. 

• Rada mesta neschvaluje pi'edlozeny material a uklada ... 

Doporuceni predkladatele 
Odbor rozvoje a (Jp doporucuje schvalit material die pi'edlozeneho navrhu usnesenf. 
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Smlouva o nájmu plynárenského zařízení 
číslo smlouvy: 9419001331/4000221084  

uzavřena na základě smlouvy o podmínkách uzavření budoucí smlouvy 
číslo 9417000665/4000207837 ze dne 27.4.2017  

 
 
Pronajímatel: Město Žďár nad Sázavou 
Adresa:                 Žižkova 227/1, 591 01  Žďár nad Sázavou 
Zastoupený:  Ing. Martin Mrkos, starosta 
IČO:  00295841 
DIČ: CZ00295841 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Ćíslo účtu:   
Telefon:  566 688 111 
Email: meu@zdarns.cz 
ID datové schránky:   ybxb3sz 
 
(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 rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
pod sp. zn. C 23083  
IČO:   27295567 
DIČ:   CZ27295567 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu:   
ID datové schránky:   rdxzhzt 
 
Zastoupený na základě plné moci: 
Název:   GridServices, s.r.o. 
Sídlo:   Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 57165 
IČO:   27935311 
DIČ:   CZ27935311 
Za niž jsou zmocněni jednat:  

Ing. Zdeněk Chudý, vedoucí připojování a rozvoje PZ-Morava jih na 
základě pověření  
Milan Svobodník, vedoucí připojování a rozvoje PZ-Morava jih 1              
na základě pověření  

 
(dále jen „nájemce“ nebo „PDS“ (Provozovatel distribuční soustavy)) 
 
   
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o nájmu plynárenského zařízení 
(dále jen „nájemní smlouva“ nebo také „tato smlouva“) 
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I.  
Předmět smlouvy 

1. Pronajímatel pronajímá nájemci níže uvedené plynárenské zařízení (dále jen „PZ“) a 
nájemce se zavazuje zajistit provoz PZ v dále stanoveném rozsahu. Je-li předmětem 
nájmu i regulační stanice plynu (dále jen „RS“), zavazuje se nájemce zajistit provoz na 
technologické části RS.  

Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem PZ, které je specifikováno 
následujícím způsobem: 

 
Rozsah PZ 

PZ (název stavby): OS Klafar III – část C2, Žďár nad Sázavou - TDI 
Číslo stavby:  8800086388 

 
Dimenze  

DN,∅ 
Délka  
L [ m ]   Ks 

Katastrální 
území Obec/ Ulice 

STL plynovod 90 739,9  Město Žďár, 
Zámek Žďár Žďár nad Sázavou 

STL plynovod 63 311,3  Město Žďár, 
Zámek Žďár Žďár nad Sázavou 

Přípojky 40 9,1 2 Město Žďár, 
Zámek Žďár Žďár nad Sázavou 

Přípojky 32 489,1 63 Město Žďár, 
Zámek Žďár Žďár nad Sázavou 

 
 

2. PZ uvedené v čl. I. bodu 1. této smlouvy je schopné samostatného užívání na základě: 

 
- územní rozhodnutí č. j.: SÚ/1565/17/Ka-9-Rozh ze dne: 23.3.2018       
 nabytí právní moci: 25.4.2018 

- kolaudační souhlas č. j.: SÚ/560/19/Ka-4-Souh ze dne: 30.5.2019  

  vydané/ý stavebním úřadem ve Žďáře nad Sázavou  

3. PZ je blíže specifikováno v technické dokumentaci stavby a je pronajato včetně všech 
součástí a příslušenství. Současně s PZ převzal nájemce technickou dokumentaci k PZ, 
obsahující základní písemné doklady ke stavbě. O převzetí PZ byl mezi smluvními 
stranami sepsán Zápis o technické přejímce (odevzdání a převzetí stavby) PZ dne 
14.5.2019. Pronajímatel současně předal nájemci nebo jeho zmocněnci (dále jen 
„zmocněnec“) veškeré doklady opravňující k užívání PZ a dispozici s ním. Obě strany 
prohlašují, že mapový podklad ze systému GIS s vyznačenou polohou PZ, odpovídá 
skutečnému provedení stavby ke dni podpisu této smlouvy. Po dobu nájemního vztahu 
bude nájemce do dokumentace zaznamenávat veškeré změny a doplnění výchozího 
stavu.  
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4. Nájemce prohlašuje, že je oprávněným k podnikání ve smyslu zvláštního zákona (zákon č. 
458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „energetický 
zákon“) a je oprávněn provozovat plynárenská zařízení. 

 

II.  
Základní práva a povinnosti 

1. Pronajímatel pronajímá PZ specifikované v čl. I. odst. 1 ve stavu způsobilém k 
bezpečnému a spolehlivému provozování za účelem distribuce plynu zákazníkům. 
Pronajímatel podpisem této smlouvy uděluje výslovný souhlas k tomu, aby nájemce 
pronajímané PZ používal k účelům vymezeným energetickým zákonem a licencí na 
distribuci plynu, a aby nájemce s odbornou péčí připojil na PZ každého, kdo o to požádá a 
splní podmínky připojení stanovené právními předpisy.  

2. Nájemce je oprávněn k výkonu činností na pronajatém PZ, v rozsahu určeném touto 
smlouvou, zmocnit třetí osobu. 

3. Pronajímatel kromě činností uvedených v čl. I. zmocňuje touto smlouvou nájemce, aby, 
sám nebo jím zmocněná osoba, vydával stanoviska vlastníka technické infrastruktury ve 
smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších změn, týkající 
se PZ, zajišťoval vytyčování polohy PZ pro třetí strany a řešil případy neoprávněných 
cizích staveb a provádění činností třetích osob v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. 
Nájemce se zavazuje jednat s právnickými nebo fyzickými osobami v rozsahu práv a 
povinností provozovatele distribuční soustavy týkajících se PZ, zejména se nájemce 
zavazuje evidovat, dokumentovat a oznamovat příslušným orgánům narušení PZ třetí 
stranou. Pronajímateli bude narušení (vznik poruchového nebo havarijního stavu PZ) 
oznámeno pouze v případě, že by předpokládané náklady na jeho odstranění přesáhly 
částku 50.000,- Kč bez DPH a že jejich příčinou nebude zásah do PZ třetí stranou. 

4. Zajištěním provozu PZ, které bude vykonávat nájemce, se rozumí provádění inspekcí, 
revizí, údržby a oprav PZ v rozsahu a ve lhůtách stanovených v TPG 905 01, 913 01, 
dalších platných předpisech a touto smlouvou.  

a) Inspekce a revize je souhrn kontrolních činností zaměřených na zjištění, zda stav PZ 
odpovídá předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a provozně 
bezpečnostním požadavkům. Náklady na inspekce a revize nese nájemce. 
 
b) Údržbou je souhrn pravidelných činností na PZ a jeho součástí či příslušenství 
směřujících k udržení provozuschopného stavu, bez výměn částí PZ nebo jeho součástí 
či příslušenství. Náklady na údržbu nese nájemce. 
 
c) Opravou se rozumí zásah do zařízení, kterým je odstraňován jeho poruchový nebo 
havarijní stav. Dojde-li k potřebě opravy PZ z důvodu protiprávního zásahu do PZ třetí 
stranou (např. narušení PZ při stavebních pracích nebo při autonehodách), zavazuje se 
nájemce provést opravu na svůj náklad, přičemž jejich úhradu bude vymáhat na třetí 
straně, která poruchový nebo havarijní stav způsobila.  

U ostatních druhů oprav (např. odstraňování poruch vlivem koroze, vady materiálu, 
opravy z důvodu vyšší moci, apod.) hradí náklady do 50 tis. Kč bez DPH v jednotlivém 
případě nájemce. 
 



2018_02_NS_ST_PZ_PL 
 
 
 
 

Strana 4 (celkem 10) 
 
 
 
 

d) Náklady na uniklý plyn nese nájemce. V případě, že k úniku došlo v příčinné 
souvislosti s protiprávním jednáním třetí osoby (např. stavební činnost třetí osoby nebo 
autonehoda) bude nájemce jejich úhradu vymáhat na třetí straně, která únik způsobila. Za 
škodu vzniklou v souvislosti s nesplněním povinnosti pronajímatele provést rekonstrukci 
PZ, zejména za škodu vzniklou nájemci odpovídající hodnotě plynu uniklého v důsledku 
neprovedení rekonstrukce PZ, nese odpovědnost pronajímatel.    

 
5.  Rekonstrukce PZ je obnova PZ nebo jeho části z důvodu jeho opotřebení, stárnutí či 

z důvodu živelných událostí (např. výměna potrubí).  

Pronajímatel je povinen v případě rekonstrukce uhradit nájemci veškeré náklady včetně 
nákladů vzniklých v souvislosti s přerušením a obnovou provozu.  

Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu nejpozději však tři roky před požadovaným 
termínem realizace oznámit písemně pronajímateli potřebu a rozsah rekonstrukcí (dále 
jen „výzva“), které je nezbytné provést pro udržení pronajatého zařízení v bezpečném 
stavu, způsobilém k užívání. Přitom je povinen rekonstrukci PZ pronajímateli řádně 
zdůvodnit. Takovým důvodem bude zejména doložení stavu ohrožujícího bezpečnost 
provozu PZ (jeho poruchovost), stáří PZ (uplynutí předpokládané životnosti PZ), apod. 
Pronajímatel se zavazuje, že do tří měsíců ode dne doručení oznámení potřeby 
provedení rekonstrukce PZ, písemně sdělí nájemci, zda zajistí rekonstrukci 
prostřednictvím třetí osoby nebo má rekonstrukci zajistit nájemce; současně s tím 
oznámí i předpokládaný rok, ve kterém bude rekonstrukce provedena respektive, zda je 
schopen zajistit její realizaci v termínu požadovaném nájemcem. Pokud se pronajímatel 
nevyjádří jinak, či pokud není schopen zajistit její realizaci třetí osobou v požadovaném 
termínu, zavazuje se tuto rekonstrukci provést nájemce na náklad pronajímatele.  

a) Pokud bude rekonstrukci zajišťovat nájemce, bude mezi pronajímatelem a nájemcem 
uzavřena samostatná smlouva, v níž budou sjednány podmínky zajištění rekonstrukce 
PZ, zejména podmínky její projektové přípravy, realizace, výše úplaty a potřebná 
součinnost pronajímatele a nájemce.  

b) Pokud bude rekonstrukci zajišťovat pronajímatel třetí osobou je povinen zajistit 
dodržení všech právních předpisů, norem a technických pravidel a interních předpisů 
nájemce týkajících se projektování a výstavby rekonstruovaného PZ. Pronajímatel je 
rovněž povinen uhradit případnou škodu nebo náklady, jež bude muset nájemce 
vynaložit v souvislosti s přerušením provozu, které nastane v rozporu s energetickým 
zákonem nebo nedodržením standardů podle vyhlášky č. 545/2006 Sb. v platném znění 
v důsledku jednání pronajímatele. Obě smluvní strany se zavazují uzavřít před 
zahájením rekonstrukce smlouvu, jejímž předmětem budou podmínky její projektové 
přípravy a realizace a vzájemná součinnost stran při rekonstrukci PZ. 

6. Za odstranění vad PZ v záruční době, která uplyne dne 14.5.2024, odpovídá 
pronajímatel; pro případ odstranění vad v záruční době se nepoužije ust. čl. II. odst. 4 
písm. c) druhý odstavec této smlouvy. Pro jejich odstranění je dohodnuta doba 30 dní 
od písemného oznámení vady pronajímateli. Pokud v této době nedojde k odstranění 
vad, odstraní je nájemce na náklady pronajímatele. V případech, které by mohly ohrozit 
bezpečnost a spolehlivost provozu PZ, nájemce tak učiní neprodleně, a to rovněž na 
náklady pronajímatele. Pronajímatel tyto náklady uhradí v plné výši.  

7. Nájemce odpovídá za škody vzniklé na PZ z titulu zanedbání povinností vyplývajících 
z předpisů pro provoz PZ. Nájemce odpovídá za škodu na PZ, kterou způsobil vlastní 
činností nebo osoby, které k vlastní činnosti použil.  
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8. Nájemce se zavazuje vést o všech prováděných činnostech po celou dobu provozování 
PZ řádnou provozní dokumentaci a provádět průběžně aktualizaci technické 
dokumentace převzaté od pronajímatele při přejímce stavby PZ.  

9. V případě ukončení nájemního vztahu se nájemce zavazuje předat veškerou technickou 
i provozní dokumentaci zpět pronajímateli. Technická dokumentace bude doplněna o 
případné změny PZ, vzniknuvší v době trvání nájemního vztahu. 

10. Nájemce oznámí pronajímateli zásadní změny, které mají vliv na majetkovou podstatu 
zařízení, jako jsou např. přeložky potrubí, požadavky na zrušení zařízení, apod. 

11. V případě vzniku potřeby přeložky PZ a se souhlasem pronajímatele se smluvní strany 
zavazují, že uzavřou společně s třetí stranou, která potřebu přeložky vyvolala, smlouvu 
o zajištění přeložky, v níž budou sjednány příslušné podmínky, zejména podmínky její 
projektové přípravy a realizace a potřebné součinnosti smluvních stran. 

12. Pronajímatel je povinen oznámit nájemci veškeré relevantní skutečnosti, zejména 
přechod nebo převod vlastnictví věci, změnu názvu nebo sídla pronajímatele, zahájení 
insolvenčního řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo 
změnu plátcovství DPH.  

13. Pronajímatel se zavazuje, že se bez předchozího písemného souhlasu nájemce zdrží 
všech zásahů do PZ, včetně činnosti v jeho ochranném a bezpečnostním pásmu. 

14. Pronajímatel se zavazuje na své náklady a svým jménem zajistit propojení předmětu 
smlouvy s distribuční soustavou nájemce a to nejpozději do 3 měsíců od podpisu této 
smlouvy; v případě nepříznivých klimatických podmínek pro stavební práce nejpozději do 
6 měsíců od podpisu této smlouvy. Pokud tento závazek pronajímatel nesplní ani v 
náhradní lhůtě, stanovené v písemné výzvě nájemce, může propojení zajistit nájemce na 
své náklady. Tyto náklady, související s realizací propojení, nájemce následně vyúčtuje 
pronajímateli. Pronajímatel se zavazuje tyto náklady uhradit na základě daňového 
dokladu, který bude nájemcem vystaven. Splatnost závazku pronajímatele bude 
stanovena v daňovém dokladu.   

15. Závazky pronajímatele podle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů od doručení faktury 
nebo daňového dokladu vystaveného nájemcem. 

 

 
III.  

Nájemné 
 

1. a) Výše ročního nájemného do konce regulačního období začínajícího 1. 1. 2016 (dále jen 
„4. regulační období“) činí 114.939,- Kč (slovy: stočtrnácttisícdevětsettřicetdevět korun 
českých). Po dobu dalších regulačních období bude roční nájemné rovno hodnotě určené 
postupem pro stanovení regulovaných nákladů na nájem plynárenského zařízení ve 
vlastnictví třetích osob buď dle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu na 
první kalendářní rok regulačního období, nebo dle tzv. Zásad cenové regulace, které 
vydává Energetický regulační úřad, dle opatření obecné povahy upravující náklady na 
nájem plynárenských zařízení ve vlastnictví třetích stran nebo jinou úpravou stanovenou 
nezávislou třetí stranou (zejména Energetickým regulačním úřadem), která bude tyto 
regulované náklady na nájemné upravovat (dále jen „úprava regulovaných nákladů“).  
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b) Roční nájemné na dobu regulačních období se po konci 4. regulačního období vypočte 
vždy na počátku regulačního období podle pravidel dle písm. a) tohoto odstavce a 
zůstane stejné do konce regulačního období. Ustanovením tohoto odst. 1 písm. a) a b) 
není dotčen následující odstavec 2.    

c) Netrvá-li nájemní vztah po celý kalendářní rok, stanoví se pro tento rok nájemné 
v poměrné výši 1/12 za každý i započatý kalendářní měsíc. 

2. V případě, že k uzavření této smlouvy dojde v posledních dvou letech regulačního období 
platného ke dni podpisu této smlouvy, zůstává stanovená výše nájemného v platnosti i pro 
první následující regulační období. Po uplynutí takto stanovené doby bude nájemné za 
kalendářní rok rovno hodnotě určené postupem pro stanovení regulovaných nákladů na 
nájem plynárenského zařízení ve vlastnictví třetích osob dle úpravy regulovaných nákladů. 
Roční nájemné se pro případ podle předcházející věty vypočte vždy na počátku 
regulačního období a zůstane stejné do konce regulačního období.  

 Pokud úprava regulovaných nákladů nebude vůbec existovat, bude nájemné rovno 
nájemnému, jaké bylo za poslední kalendářní rok, v němž byla úprava regulovaných 
nákladů bez náhrady zrušena. 

3. Pronajímatel, v souladu s § 56a odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění platném k datu uzavření smlouvy, přičte k nájemnému dle čl. III. odst. 1 DPH 
v zákonné výši. 
Datem uskutečnění zdanitelného plnění se pak rozumí 31. 12. příslušného kalendářního 
roku. Pokud nájemní vztah skončí dříve, je datem uskutečnění zdanitelného plnění 
poslední den nájemního vztahu. 

4. Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli dohodnuté roční nájemné za příslušný 
kalendářní rok na základě daňového dokladu vystaveného do 15 dnů ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění na bankovní účet pronajímatele uvedený v záhlaví této smlouvy. V 
případě ukončení nájemní smlouvy v průběhu kalendářního roku vystaví pronajímatel 
daňový doklad nejpozději do 15 dnů od data ukončení nájemního vztahu.  
Splatnost daňového dokladu činí 30 dní od data doručení na níže uvedenou adresu a je 
podmíněna splněním ustanovení odst. 14 čl. II. této smlouvy. 

Adresa pro doručování veškerých daňových dokladů je:  

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

V případě využití elektronické formy zasílání daňových dokladů (faktur) tyto daňové 
doklady zasílejte na email: el.faktury@innogy.com.  

5. Sjednává se, že daňový doklad musí obsahovat číslo této smlouvy a dále číslo, pod nímž 
byla smlouva uveřejněna v registru smluv. Daňový doklad musí dále, kromě náležitostí, 
stanovených zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
změn a doplňků, zejména v § 29 a § 34 tohoto zákona, obsahovat též bankovní spojení 
plátce zveřejněné správcem daně způsobem umožňující dálkový přístup v registru plátců 
DPH. Nebude-li mít daňový doklad povinné náležitosti, je nájemce před uplynutím doby 
splatnosti oprávněn vrátit jej bez zaplacení k opravě či doplnění. Pronajímatel je povinen 
podle povahy nesprávnosti doklad opravit nebo nově zhotovit. Oprávněným vrácením 
dokladu se staví běh doby jeho splatnosti. Nová doba splatnosti běží znovu ode dne 
doručení opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu. 

6. Uhrazením se rozumí připsání příslušné částky z účtu jedné smluvní strany ve prospěch 
účtu druhé smluvní strany uvedeného v záhlaví této smlouvy.  

mailto:el.faktury@innogy.com
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7. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u pronajímatele naplněny podmínky 
ust. § 106a ZoDPH (nespolehlivý plátce) nebo bude na daňovém dokladu uveden 
bankovní účet nezveřejněný zákonným způsobem ve smyslu ust. § 109 odst. 2 písm. c) 
ZoDPH (nezveřejněný účet), je nájemce oprávněn postupovat dle ust. § 109a ZoDPH, tj. 
zvláštním způsobem zajištění daně. V takovém případě je nájemce oprávněn uhradit část 
finančního závazku ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet 
pronajímatele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně, přičemž se tímto 
považuje finanční závazek nájemce vůči pronajímateli za zcela vyrovnaný. 

 

IV.  
Doba trvání smlouvy, výpověď 

1. Nájem se sjednává na dobu neurčitou. Vypovědět lze tuto smlouvu pouze z důvodů a ve 
výpovědních dobách v ní uvedených. Tím není dotčeno právo od ní odstoupit z důvodů 
uvedených v právních předpisech. 

2. Nájemce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, pokud pronajímatel odmítne uzavřít 
s nájemcem smlouvu o zajištění rekonstrukce PZ dle čl. II odst. 5 této smlouvy nebo, 
pokud bude rekonstrukci zajišťovat pronajímatel a rekonstrukce nebude provedena do 
termínu uvedeného ve výzvě dle čl. II odst. 5 této smlouvy. Nájemce má právo tuto 
smlouvu vypovědět také v případech, kdy:  

─ pronajímatel bude mít povinnost odstranit PZ či jeho část z nemovité věci, 

─ pronajímatel ani přes opakovanou výzvu nesplní povinnost dle čl. „Společná a 
závěrečná ustanovení“ odst. 4 této smlouvy, nebo 

─ dojde k významné změně způsobu regulace činnosti nájemce týkající se provozu 
plynárenských zařízení, zejména ke změně způsobu regulace cen v plynárenství. Za 
významnou změnu se bude považovat zejména situace, kdy by nájemci měla 
setrváním ve smluvním vztahu vzniknout finanční újma, kterou nájemce pronajímateli 
doloží.    

V těchto případech je výpovědní lhůta jeden kalendářní rok a začíná běžet prvým dnem 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena 
pronajímateli. Nájemce je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat všechny 
dotčené účastníky trhu s plynem a Energetický regulační úřad. 

3. a) Nedohodnou-li se strany jinak, je pronajímatel nebo nájemce oprávněn tuto smlouvu 
vypovědět vždy pouze k datu ukončení tzv. “regulačního období” pro činnost distribuce 
plynu, což je časové období stanovené právním předpisem nebo Energetickým 
regulačním úřadem.  

b) Nebude-li regulační období určeno, bude se za regulační období považovat opakující 
se pětiletá doba, a to až do okamžiku, kdy bude regulační období opětovně určeno. Tuto 
smlouvu bude pak možné vypovědět vždy ke konci pětileté doby (dále také jako „jiná 
doba“). Jiná doba počne běžet ode dne následujícího po dni, kterým skončilo regulační 
období a jiné na něho nenavazovalo.    

c) Pro účel tohoto odstavce č. 3 začne počátek výpovědní doby plynout od data doručení 
výpovědi a končí uplynutím posledního dne regulačního období nebo jiné doby. V 
případě, že smluvní strana doručí druhé smluvní straně výpověď smlouvy později než 
jeden rok před koncem regulačního období nebo jiné doby, začátek výpovědní doby 
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začne plynout od data doručení výpovědi a výpovědní doba skončí uplynutím posledního 
dne regulačního období nebo jiné doby, které následují po regulačním období nebo po 
uplynutí jiné doby, v nichž byla výpověď doručena. 

d) Pronajímatel se zavazuje v případě podání výpovědi zajistit pro zákazníky připojené 
k pronajatému PZ distribuci plynu tak, aby nebyla přerušena kontinuita distribuce plynu 
zákazníkům uplynutím nebo po uplynutí výpovědní doby. 
 

V.  
Ujednání o předkupním právu 

1. Rozhodne-li se pronajímatel, že prodá nebo jiným způsobem převede vlastnictví 
k pronajatému PZ (RS), zavazuje se jej nabídnout jako prvnímu ke koupi nájemci. Tato 
nabídka musí být učiněna písemně a prokazatelným způsobem doručena nájemci.  

      Kontaktní osoba pro otázky koupě PZ: 
 viz Kontaktní systém na adrese http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/ pod bodem 
„Smlouvy kupní (plynovody s přípojkami a regulační stanice)“. 

2. Koupě PZ (RS) je podmíněna zajištěním majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčeným 
PZ (zřízení věcného břemene), případně RS (koupě pozemku).  

      Kontaktní osoba pro otázky zřízení věcného břemene: 
viz Kontaktní systém na adrese http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/ pod bodem 
„Smluvní vztahy - věcná břemena (plynovody, přípojky, přeložky v investicích třetích 
stran“). 

Kontaktní osoba pro otázky koupě nemovitých věcí: 
viz Kontaktní systém na adrese http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/ pod bodem 
„Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení“. 

 

 

VI.  
Registr smluv 

 
1. Tato smlouva včetně jejích případných dodatků podléhá uveřejnění v registru smluv dle 

zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

 
2. Smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů od uzavření smlouvy, uveřejní 

strana povinná. Při uveřejnění je strana povinná povinna postupovat tak, aby nebyla 
ohrožena doba zahájení plnění ze smlouvy, pokud si ji smluvní strany sjednaly, případně 
vyplývá-li z účelu smlouvy. Pro uveřejnění opravy platí ustanovení tohoto článku o 
uveřejnění obdobně. 

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

možné uveřejnit.  
 

http://www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/
http://www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/
http://www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/


2018_02_NS_ST_PZ_PL 
 
 
 
 

Strana 9 (celkem 10) 
 
 
 
 

4. Strana povinná zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, které 
nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců PDS, jejich 
pracovní pozice a kontakty, telefonické i emailové adresy apod.) a dále, aby byly 
znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.  

 
5. Verze smlouvy k uveřejnění a znění metadat budou před uveřejněním v registru smluv 

odsouhlaseny oběma smluvními stranami.  
 

6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 
zákona o registru smluv, ne však dříve, než je splněn závazek v souladu s ustanovením 
odst. 14 čl. II této smlouvy.  

 
 

 

VII.  
Společná a závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva vstoupí v platnost dnem podpisu a v účinnost dnem zveřejnění v registru 
smluv podle zákona číslo 340/2015 Sb., ne však dříve, než je splněn závazek v souladu 
s ustanovením odst. 14 čl. II této smlouvy.  

2. Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve  znění pozdějších předpisů. 

3. Případné změny a doplňky smlouvy mohou být učiněny pouze po předchozí dohodě 
smluvních stran, a to formou písemného, chronologicky číslovaného dodatku ke smlouvě. 
Toto ustanovení se nepoužije pro případ změny nájemného, které bude měněno 
postupem podle čl. III. této smlouvy. 

4. Pronajímatel je povinen umožnit nájemci provozovat PZ (RS) na všech nemovitých věcech 
dotčených PZ (RS) a za tím účelem zajistit vstup a vjezd na tyto nemovité věci v 
souvislosti s výkonem práv a povinností nájemce podle této smlouvy, energetického 
zákona a dalších právních předpisů, zejména v souvislosti se stavebními úpravami, 
opravami a provozováním PZ. 

5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno příslušným orgánem obce (města) podle zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dne      , usnesením pod číslem 
jednacím      .   

6. Smluvní strany se zavazují vzájemně informovat o obdržení výzvy k odstranění PZ nebo 
jeho části nebo o požadavku na finanční kompenzaci v souvislosti s uložením PZ do 15 
dnů.  

7. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, má použitý pojem stejný význam, jaký mu 
přisuzují obecně závazné předpisy v plynárenství, technické normy nebo technická 
pravidla. 

8. Nájemce výslovně upozorňuje pronajímatele, že jakékoliv provedené byť nepodstatné 
změny v návrhu této smlouvy, s výjimkou údajů, jejichž vyplnění se předpokládá (např. 
údaje v záhlaví), tímto prohlášením nájemce automaticky odmítá. 
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9. Smluvní strany si sjednávají, že pokud v důsledku změn či odlišného výkladu právních 
předpisů anebo judikatury soudů bude u některého ustanovení této smlouvy shledán 
důvod jeho neplatnosti, smlouva jako celek zůstává nadále v platnosti. 

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

11. Účastníci prohlašují, že si smlouvu přečetli a že jí rozumí. Dále prohlašují, že tato smlouva 
je v celém svém obsahu výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že není uzavírána v tísni 
za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují jejich zástupci své podpisy.  

 

 

V       dne       V Brně dne       

 
Za pronajímatele: Za nájemce: 

                                                                      na základě plné moci  

 

 

 

 

 

……………………………………………..                      …………………………………….. 
   Ing. Martin Mrkos                       Ing. Zdeněk Chudý 
   starosta města                                                                    vedoucí připojování a                      
                             rozvoje DS-Morava jih   
 

                   …………………………………… 

                      Milan Svobodník 

                      vedoucí připojování a                      
                     rozvoje DS-Morava jih 1 

 



0 

0 
Smlouva o podminkach napojeni, o spolupraci a 

soucinnosti pri realizaci plynarenskeho zarizeni a o 
smlouve budouci najemni 

uzavrena podle § 1746 odst. 2 a§ 1785 a nasi. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky 
zakonik, v platnem zneni 

Investor: 
Adresa: 
Zastoupeny: 
I CO: 
DIG: 
Bankovnf spojeni: 
Cislo uctu: 
Telefon: 
Email: 
I D datove schranky: 

cislo smlouvy: 9419001319/2019/4000224038 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 
Zizkova 227/1, 591 01 Zdar nad Sazavou 
lng. Martin Mrkos, starosta 
00295841 
CZ00295841 
Komercnf banka, a.s. 

 
566 688 111 
meu@zdarns.cz 
ybxb3sz 

(dale jen ,investor'' nebo ,budoucf pronajfmatel") 

a 

GasNet, s.r.o. 
Sfdlo: Klisska 940/96, Klise, 400 01 Usti nad Labem 
Zapsana v obchodnfm rejsti'iku, vedenem Krajskym soudem v Usti nad Labem, 
pod sp. zn. C 23083 
I CO: 
DIG: 
Bankovnf spojenf: 
Cislo uctu: 
ID datove schranky: 

27295567 
CZ27295567 
Ceskoslovenska obchodni banka, a.s. 

 
rdxzhzt 

Zastoupeny na zaklade pine moci: 
Nazev: GridServices, s.r.o. 
Sidlo: Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno 
Zapsana v obchodnim rejsti'fku, vedenem Krajskym soudem v Brne, pod sp. zn. C 57165 
ICO: 27935311 
DIG: CZ27935311 
Za niz jsou zmocneni jednat: 

lng. Zdenek Chudy, vedouci pi'ipojovani a rozvoje DS-Morava jih 
na zaklade povei'enf a 
lng. Martin Pilny, specialista plynovych zai'izeni na zaklade povei'eni 

(dale jen ,budouci najemce" nebo ,PDS" (Provozovatel distribucni soustavy)) 

Smluvni strany se dohodly na uzavi'eni teto smlouvy, jejimz pi'edmetem je stanoveni 
podmfnek napojeni v budoucnu realizovaneho plynarenskeho zai'fzeni (dale jen ,PZ") 
investora k distribucni siti PDS, zavazky smluvnfch stran pi'i realizaci PZ, jakoz i jejich 
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zavazek uzavi'ft v budoucnu smlouvu o najmu PZ, jejfmz pi'edmetem bude najem PZ, 
specifikovane v cl. I teto smlouvy. 

I. 
Predmet smlouvy 

1. Touto smlouvou se smluvnf strany zavazujf uzavi'ft smlouvu o najmu PZ uvedenou 
jako pi'floha c. 1 teto smlouvy za ucelem provozovani nfze urceneho PZ PDS a to dale 
uvedenym zpusobem. 

STL plynovod 

Pi'edpokladany term in: a) 

b) 

225 

160 

Zd'ar nad Sazavou 

253,0 Mesto Zd'ar Zd'ar nad Sazavou 

zahajenf realizace PZ r. 2020 

ukonceni realizace PZ r. 2020. 

2. Touto smlouvou se dale vymezuje rozsah spoluprace, vzajemnych prav a povinnostf 
smluvnfch stran v obdobi pi'fpravy a realizace PZ a pi'i jeho pi'edanf do najmu PDS, za 
ucelem zajisteni jeho budouciho provozovanf podle zakona c. 458/2000 Sb., energeticky 
zakon, ve znenf pozdejsfch pi'edpisu, zejmena z hlediska bezpecnosti, spolehlivosti a 
hospodarneho provozu. 

3. Touto smlouvou dava PDS souhlas investorovi s rozsfi'enfm distribucni soustavy a 
zaroven potvrzuje kapacitu pro pi'ipojenf odbernych mist budoucfch zakaznfku v celkove 
vysi 1583 m3/hod. 

4. Smlouva je zaroven souhlasnym stanoviskem PDS k pi'ipojeni PZ k distribucnf soustave 
PDS (ID 2180368) pro ucely uzemnfho a stavebniho i'izenf. Tato smlouva nenahrazuje 
vyjadi'enf PDS jako vlastnfka a provozovatele technicke infrastruktury, ve smyslu § 161, 
odst. 1 zakona c. 183/2006 Sb., stavebnfho zakona, ve znenf pozdejsich pi'edpisu, 
k projektove dokumentaci. 
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II. 
Podmlnky pripojeni, zavazky k priprave a realizaci PZ 

1. PDS a investor se dohodli, ze ustanovenf CSN a technickych pravidel (TPG), platnych pro 
budovana PZ, budou povazovat za zavazna ve smyslu zakona c. 22/1997 Sb., o 
technickych pozadavcfch na vyrobky, ve zneni pozdejsfch predpisu. 

2. PDS a investor se dohodli, ze podle teto smlouvy jsou pro investora a zhotovitele PZ 
zavaznymi i vnitrni dokumenty PDS, ktere se vztahuji k realizaci PZ a ktere jsou 
zverejneny na adrese: http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/. 

3. Investor vcas pred zahajenim uzemniho/stavebniho rfzeni projedna s PDS, zastoupenym 
na zaklade pine moci, spolecnostf GridServices, s.r.o., se sidlem v Brne, IC: 27935311 
(dale jen ,zmocnenec PDS"), predepsanou projektovou dokumentaci zameru. Stanovisko 
PDS bude investorem respektovano, vcetne druhu pouziteho materialu. Kompletnf 
projektova dokumentace bude predana ve dvou vyhotovenfch prislusnemu zamestnanci 
(technikovi) zmocnence PDS. 

4. Investor se zavazuje zadat zhotoveni PZ pouze organizaci certifikovane pro cinnosti na 
PZ v souladu s TPG 923 01. V prfpade nesplneni teto podminky ze strany investora, ma 
PDS pravo PZ nepripojit k distribucni soustave. Dale se investor zavazuje, ze se 
zhotovitelem PZ sjedna smluvne zaruku za jakost PZ v deice nejmene 48 mesfcu, 
pocfnaje prevzetfm PZ od zhotovitele. 

5. Investor je povinen zajistit, aby nejmene 5 dnu pred zahajenim realizace PZ prislusny 
zhotovitel oznamil realizaci PZ, prfpadne etapu realizace PZ na webove adrese PDS, 
ktera zni: https://www.gasnet.cz/cs/evis/dodavatel/prihlaseni a umoznil zmocnenci PDS 
provadenf kontrol a ucast u zkousek, kterYmi je prokazovana kvalita pracl. Jedna se 
zejmena o tyto zkousky: 

a) u STL a NTL plynovodu: 

- kontrola ulozenf potrubi ve vykopu pred zahozem, 
- tlakova zkouska. 

Nesplni-li investor tuto povinnost, nese vsechny naklady spojene s pripadnym 
dodatecnym odkrytim a kontrolou zarizeni, popr. s opakovanfm zkousek. Neprovede-li 
investor dodatecne odkryti zarizeni nebo neprizve-li zmocnence PDS ke kontrolam a 
opakovanym zkouskam, je PDS opravnena odmitnout vpusteni plynu do PZ. 

6. Investor je povinen oznamit PDS nejmene 5 dnu predem zamer provest prislusne merenf, 
kontroly nebo zkousky kvality pracf na PZ. PDS si vyhrazuje pravo zucastnit se 
predepsanych, popr. dohodnutych kontrol, merenf a zkousek, jimiz je prokazovima kvalita 
PZ a polohoveho a vyskopisneho zamereni PZ. Zamestnanec zmocnence PDS povereny 
provadenim kontrol neprejima odpovednost za vady a nedostatky PZ a nenahrazuje 
stavebni dozor. 

7. Zamestnanec zmocnence PDS povereny provadenim kontrol a ucasti u zkousek ma 
pravo zastavit provadeni PZ v pripade, ze zjisti hrube porusovani technologie realizace. 
Zastaveni realizace provede zapisem ve stavebnim deniku. Po odstraneni zavad da 
povereny pracovnik souhlas s pokracovanfm realizace zapisem ve stavebnim deniku. 

8. Investor zajisti nejpozdeji do radneho ukoncenf realizace PZ, aby majitele stavebnich 
objektU, ke kterYm je budovana plynovodni prfpojka, vybudovali na verejne prfstupnych 
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hranicich svY<ch pozemku, popr. na verejne pristupnych vnejsich stranach budov, objekty 
(vyklenky) pro umisteni hlavnich uzaveru plynu, regulatoru tlaku plynu a plynomeru die 
schvalene projektove dokumentace a v souladu se stavebnim povolenim a po dohode s 
projektantem PZ. 

9. Objekty (vyklenky) pro umisteni hlavnich uzaveru plynu, hlavnf uzavery a regulatory tlaku 
plynu jsou soucastf odberneho plynoveho zarfzenf a nejsou predmetem tete smlouvy. 

Ill. 
Prevzeti PZ mezi investorem a zhotovitelem PZ 

1. Investor se zavazuje nejmene 10 dnf pred stanovenou prejimkou PZ od zhotovitele 
pisemne vyzvat zmocnence PDS k ucasti na technicke prejimce dokonceneho PZ nebo 
samostatne casti a soucasne se zavazuje zajistit radnou pripravenost tete prejfmky. PDS 
se zavazuje k ucasti na prejfmce, pokud investorem navrZ:eny term in potvrdf. 

2. Investor se zavazuje neprevzit PZ od zhotovitele, pokud tate bude vykazovat zavady a 
nedodelky a dokud zhotovitel nepredlozf predepsane doklady stanovene pravnimi 
predpisy, CSN a TPG, kter9mi je prokazovana jakost PZ. 

3. Investor se zavazuje predat zmocnenci PDS doklady, ktere jsou k datu technicke prejfmky 
uvedeny na webove strance http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/, a ktere jsou 
pro prfslusne PZ relevantni. 

4. Investor se zavazuje zpracovat a podat prfslusnemu stavebnimu uradu zadost o 
kolaudacnf souhlas, pop!'. oznamenf o uzivani PZ nebo zadost o povolenf k predcasnemu 
uzfvani PZ. 

5. Zmocnenec PDS se zucastnf vsech navazujfcfch jednanf, zejmena zaverecne kontrolnf 
prohlfdky podle § 122 a nasi. zakona c. 183/2006 Sb., o uzemnfm planovani a stavebnfm 
radu (stavebni zakon), ve zneni pozdejsich predpisu, ke kter9m bude investorem 
pfsemne vyzvan nejmene 7 dnu predem, s moznosti uplatnit sve pripominky v rozsahu, v 
jakem jsou dotcena nebo by mohla byt dotcena prava PDS. 

IV. 
Akcept navrhu smlouvy naiemni 

1. Smluvni strany se zavazujf v budoucnu uzavrit smlouvu o najmu PZ ve znenf, ktere je 
jake prfloha c. 1 nedflnou soucastf tete smlouvy, do 90 dnu od doruceni pfsemne vyzvy 
investora PDS. Investor dorucf vyzvu podle predchozf vety spolu s doklady die odst. 3 
tohoto clanku do 90 dnu po realizaci PZ. 

Na zaklade pisemne vyzvy investora a po dolozenf dokladu pro uzavrenf najemni 
smlouvy die odst. 3 tohoto clanku predlozf PDS nejpozdeji do 40 dnu od dorucenf vyzvy 
investora investorovi navrh smlouvy o najmu PZ. Investor akceptuje navrh smlouvy o 
najmu PZ do 90. dne ode dne dorucenf sve vyzvy k jejfmu uzavrenf. 
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2. Smluvni strany se vyslovne dohodly, ze dojde-li v prubehu realizace ke zmene rozsahu 
PZ proti rozsahu vymezenem v cl. I odst. 1 tete smlouvy, nepouzije se najemne 
stanovene ve smlouve o najmu PZ, ktere je jake priloha c. 1 nedilnou soucasti tete 
smlouvy, ale najemne bude stanoveno postupem uvedenym v Zasadach cenove 
regulace, ktere jsou vydavane Energetickym regulacnim uradem, platnymi v okamziku 
dorucenf vyzvy investora k uzavreni najemni smlouvy, pripadne die pravniho predpisu 
ucinneho k okamziku doruceni vyzvy investora k uzavreni najemni smlouvy, kter9 bude 
upravovat stanoveni hodnoty nabyvaneho PZ. 

3. Doklady pro uzavreni smlouvy o najmu PZ jsou: 

zapis o technicke prejimce mezi PDS a investorem; 
kolaudacni souhlas, oznameni o uzivani stavby, povoleni k predcasnemu uzivani 
stavby s vyznacenym nabytim pravni moci nebo rozhodnuti o povoleni zkusebniho 
provozu s vyznacenim pravni moci. 

4. Investor bere na vedomi, ze podminkou uvedeni PZ do provozu, je uzavreni smlouvy o 
najmu PZ. 

5. Investor se zavazuje na sve naklady a sv9m jmenem zajistit propojeni PZ s distribucni 
soustavou PDS a to nejpozdeji do 3 mesicu od podpisu smlouvy o najmu PZ; v pripade 
nepriznivych klimatickych podminek pro stavebni prace nejpozdeji do 6 mesicu od 
podpisu smlouvy o najmu PZ. Pokud tento zavazek investor nesplnf ani v nahradni lhute, 
stanovene v pisemne vyzve PDS, muze propojeni zajistit PDS na sve naklady. Tyto 
naklady, souvisejici s realizaci propojenf, najemce nasledne vyuctuje investorovi. Investor 
se zavazuje tyto naklady uhradit na zaklade danoveho dokladu, kter9 vystavi PDS. 
Splatnost zavazku bude stanovena v danovem dokladu. 

6. Do tiskopisu smlouvy o najmu PZ, ktera je prllohou c. 1 tete smlouvy a jeji nedilnou 
soucasti, budou doplneny identifikacni udaje smluvnich stran vc. kontaktnich udaju a osob 
opravnenych ji podepsat a bankovni spojeni podle udaju, aktualnich ke dni podpisu 
smlouvy o najmu PZ, a dale identifikace a rozsah pronajfmaneho PZ v cl. I. odst.1.najemni 
smlouvy. 

v. 
Zvlastni ujednani stran 

1. Nedilnou soucasti tete smlouvy, krome prllohy c. 1 (tiskopis smlouvy o najmu PZ), je 
situacni nakres predmetu smlouvy jake priloha c. 2. 

2. Investor se zavazuje neprodlene pisemne informovat PDS o vsech zasadnich 
skutecnostech, ktere mohou v prubehu zpracovani projektove dokumentace PZ, popr. 
realizace PZ, ovlivnit predmet plneni, nebo vzajemne zavazky smluvnich stran podle tete 
smlouvy, zejmena o zmene rozsahu, dimenzi nebo poctu plynovodnich pripojek. 

3. V techto pripadech, kdy investor poda PDS o zmene informaci, se smluvni strany 
zavazujf vyvinout maximalnf usili k uzavreni nove smlouvy, nedohodnou-li se jinak. 
V pripade, ze investor nesplni podmfnky clanku V. odst. 2 tete smlouvy, muze PDS od 
tete smlouvy odstoupit. Odstoupeni je ucinne ke dni jeho doruceni investorovi. Dojde-li 
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k odstoupeni PDS od smlouvy podle tohoto clanku, PDS si vyhrazuje pravo PZ neprevzit, 
pi'fpadne nevydat souhlas s vpustenim plynu a nepovolit propojeni k distribucni soustave. 

4. V pripade zprovozneni PZ po etapach, bude na kazdou etapu slouzicf k distribuci zemniho 
plynu minimalne jednomu konecnemu zakaznikovi uzavrena samostatna smlouva o najmu 
PZ v rozsahu die prilohy c. 1 (smlouva o najmu PZ) teto smlouvy. 

5. Investor preda PDS celkovou situaci etapy, uvadene do provozu, jako dalsi pi'flohu teto 
smlouvy. 

6. Investor uzavrenim teto smlouvy PDS vyslovne sdeluje, ze jeho zamerem je, aby budoucf 
PZ bylo provozovano jako soucast distribucni soustavy PDS. 

VI. 
Registr smluv 

1. Tato smlouva nepodleha uverejneni v registru smluv die zakona cislo 340/2015 Sb., o 
zvlastnich podminkach ucinnosti nekter9ch smluv, uverejnovani techto smluv a o registru 
smluv, ve zneni pozdejsich predpisu. Smluvni strany se vyslovne zavazuji, ze tuto 
smlouvu ani jeji pripadne dodatky nebudou uverejnovat v registru smluv. 

VII. 
Zaverecna ujednani 

1. Tato smlouva vstoupi v platnost a ucinnost dnem podpisu. 

2. Smlouva neni jednostranne vypoveditelna, lze ji ukoncit pisemnou dohodou smluvnich 
stran. PDS muze od smlouvy odstoupit za podminek, stanovenych v cl. V teto smlouvy. 

3. Smluvni strany se soucasne zavazuji pisemne informovat druhou smluvni stranu o 
pripadnem zahajeni insolvencniho i'izeni podle zakona c. 182/2006 Sb., ve zneni 
pozdejsich predpisu. 

4. Tato smlouva zanika dnem ucinnosti smlouvy/smluv o najmu PZ mezi investorem a PDS, 
nejpozdeji vsak 31.12.2021. 

5. Tato smlouva zavazuje pravni nastupce smluvnich stran. 

6. PDS vyslovne upozornuje investora, ze jakekoliv provedene, byt' nepodstatne zmeny, v 
navrhu teto smlouvy, s vyjimkou udaju, jejichz vyplneni se predpoklada (napr. udaje v 
zahlavi), timto prohlasenim PDS automaticky predem odmita a zmeny v navrhu smlouvy 
(s vyjimkou zmen uvedenych v predchozi zavorce) se povazuji za novy navrh smlouvy. 
Smluvni strany, pokud jsou podnikateli, vyslovne vylucuji aplikaci ust. § 1799 a 1800 
zakona c. 89/2012 Sb. 
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7. Smluvni strany prohlasuji, ze neexistuje zadna pravni ani fakticka prekazka, ktera by 
znemoznila uzavrrt tuto smlouvu a na dukaz sve prave a svobodne vule smlouvu 
podepisujf. 

8. Tato smlouva se vyhotovuje ve trech stejnopisech s platnostf originalu, jeden vY'tisk obdrii 
investor, dva vytisky obdrZi PDS. 

9. Uzavreni teto smlouvy bylo schvaleno prislusnym organem obce (mesta) die zakona c. 
128/2000 Sb., o obcfch, v platnem zneni, dne 13.3.2019, usnesenim pod cfslem jednacfm 
c.6/3-2019 bod 5.1. 

Prilohy: 
Priloha c. 1 - Tiskopis smlouvy o najmu PZ 
Priloha c. 2 - Situacni nakres PZ 

Kontaktni osoba za DS: 

lng. Martin Pilny Tel: 547 116 520 

Kontaktnf osoba pro uzavreni smlouvy o najmu PZ: 

lng. Martin Pilny Tel: 547 116 520 

v dne v Brne dne 

E-mail: martin.pilny@innogy.com 

E-mail: martin.pilny@innogy.com 

Za investora: Za GasNet, s.r.o. 
na zaklade pine moci 

lng. Martin Mrkos lng. Zdenek Chudy 

starosta mesta vedoucf pripojovanf a rozvoje DS-Morava jih 

lng. Martin Pilny 

specialista plynovych zarizeni-Morava jih 
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Smlouva o najmu plynarenskeho zafizeni 
cislo smlouvy: 

uzavrena na zaklade smlouvy o podminkach uzavreni budouci smlouvy 

cislo ze dne 

Pronajimatel: 
Adresa: 
Zastoupeny: 
I CO: 
DIC: CZ 
Bankovni spojeni: 
Cislo uctu: 
Telefon: 
E-mail: 
I D datove schranky: 

(dale jen ,pronajimatel") 

a 

Najemce: GasNet, s.r.o. 
Sidle: Klisska 940/96, Klise, 400 01 Ostf nad Labem 
Zapsanyv obchodnim rejstriku, vedenem Krajskym soudem v Osti nad Labem, 
pod sp. zn. C 23083 
ICO: 27295567 
DIC: CZ27295567 
Bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s. 
Cislo uctu: 17663193/0300 
I D datove schranky: rdxzhzt 

Zastoupeny na zaklade pine moci: 
Nazev: GridServices, s.r.o. 
Sidle: Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno 
Zapsana v obchodnim rejstrfku, vedenem Krajskym soudem v Brne, pod sp. zn. C 57165 
ICO: 27935311 
DIC: CZ27935311 
Za niz jsou zmocneni jednat: 

na zaklade pine moci a 
na zaklade pine moci 

(dale jen ,najemce" nebo ,PDS" (Provozovatel distribucni soustavy)) 

uzavreli nize uvedeneho dne, mesice a roku tuto smlouvu o najmu plynarenskeho zarfzeni 
(dale jen ,najemni smlouva" nebo take ,tate smlouva") 
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I. 
Predmet smlouvv 

1. Pronajfmatel pronajima najemci nfze uvedene plynarenske zarizeni (dale jen ,PZ") a 
najemce se zavazuje zajistit provoz PZ v dale stanovenem rozsahu. Je-li predmetem 
najmu i regulacni stanice plynu (dale jen ,RS"), zavazuje se najemce zajistit provoz na 
technologicke casti RS. 

Pronajimatel prohlasuje, ze je vylucnym vlastnikem PZ, ktere je specifikovano 
nasledujfcim zpusobem: 

STL plynovod 

2. PZ uvedene v cl. I. bodu 1. teto smlouvy je schopne samostatneho uzivani na zaklade: 

- uzemni rozhodnuti c. j.: 

- uzemni souhlas c. j.: 

- stavebni povoleni c. j.: 

se u 

- ohlaseni 

- kolaudacni rozhodnuti c. j.: 

- kolaudacni souhlas c. j.: 

vydane/y stavebnim uradem v 

ze dne: nabyti pravni moci: 

ze dne: 

ze dne: nabyti pravni moci: 

u 

ze dne: 

ze dne: nabytf pravni moci: 

ze dne: 

- oznameni o uzivani stavby ze dne a soucasne Pronajimatel prohlasuje, ze 
stavebni urad ve stanovene dobe nezakazal uzivani stavby. se 

3. V pripade, ze PZ je provozovano na zaklade rozhodnuti o povoleni predcasneho uzivani 
pronajimatel se zavazuje nejpozdeji ke dni ukonceni platnosti 

tohoto rozhodnutf tj. do predat najemci kolaudacni souhlas, nebo oznameni o 
uzivani stavby, a soucasne prohlaseni pronajimatele, ze stavebni urad ve stanovene 
dobe uzivani nezakazal. Nepredlozi-li pronajimatel najemci prislusny doklad stavebniho 
uradu ve lhute podle predchozi vety, sjednava se smluvni sankce ve vysi 20 000,- Kc za 
kazdy, i zapocaty, tyden prodleni. Smluvni pokuta je splatna na bankovni ucet najemce 
ve lhute do 10 dnu ode dne doruceni oduvodneneho vyuctovani smluvni pokuty 
pronajfmateli. Bude-li prodleni s predlozenim dokladu trvat dele nez 4 tydny, muze 
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najemce od teto smlouvy najemnf odstoupit. v 

4. PZ je blfze specifikovano v technicke dokumentaci stavby a je pronajato vcetne vsech 
soucastf a prfslusenstvi. Soucasne s PZ prevzal najemce technickou dokumentaci k PZ, 
obsahujfcf zakladnf pfsemne doklady ke stavbe. 0 prevzetf PZ byl mezi smluvnimi 
stranami sepsan Zapis o technicke prejfmce (odevzdanf a prevzetf stavby) PZ dne 
Pronajimatel soucasne predal najemci nebo jeho zmocnenci (dale jen ,zmocnenec") 
veskere doklady opravnujfci k uzfvanl PZ a dispozici s nfm. Obe strany prohlasuji, ze 
mapovy podklad ze systemu GIS s vyznacenou polohou PZ, odpovida skutecnemu 
provedenf stavby ke dni podpisu teto smlouvy. Po dobu najemnfho vztahu bude najemce 
do dokumentace zaznamenavat veskere zmeny a doplnenf vychozfho stavu. 

5. Najemce prohlasuje, ze je opravnenym k podnikanf ve smyslu zvlastnfho zakona (zakon c. 
458/2000 Sb., energeticky zakon, ve znenf pozdejsich predpisu, dale jen ,energeticky 
zakon") a je opravnen provozovat plynarenska zarizeni. 

II. 
Zakladni prava a povinnosti 

1. Pronajfmatel pronajfma PZ specifikovane v cl. I. odst. 1 ve stavu zpusobilem k 
bezpecnemu a spolehlivemu provozovani za ucelem distribuce plynu zakaznfkum. 
Pronajfmatel podpisem teto smlouvy udeluje vyslovny souhlas k tomu, aby najemce 
pronajimane PZ pouzfval k ucelum vymezenym energetickym zakonem a licenci na 
distribuci plynu, a aby najemce s odbornou peer pripojil na PZ kazdeho, kdo o to pozada a 
splni podmfnky pripojeni stanovene pravnimi predpisy. 

2. Najemce je opravnen k vykonu cinnostf na pronajatem PZ, v rozsahu urcenem touto 
smlouvou, zmocnit tretf osobu. 

3. Pronajfmatel krome cinnostf uvedenych v cl. I. zmocnuje touto smlouvou najemce, aby, 
sam nebo jim zmocnena osoba, vydaval stanoviska vlastnfka technicke infrastruktury ve 
smyslu zakona c. 183/2006 Sb., stavebnfho zakona, ve znenf pozdejsfch zmen, tykajfci se 
PZ, zajist'oval vytycovani polohy PZ pro treti strany a resil prfpady neopravnenych cizich 
staveb a provadenf cinnostf tretfch osob v ochrannem a bezpecnostnfm pasmu PZ. 
Najemce se zavazuje jednat s pravnickymi nebo fyzickymi osobami v rozsahu prav a 
povinnostf provozovatele distribucnf soustavy tykajfcfch se PZ, zejmena se najemce 
zavazuje evidovat, dokumentovat a oznamovat prislusnym organum naruseni PZ tretf 
stranou. Pronajfmateli bude naruseni (vznik poruchoveho nebo havarijnfho stavu PZ) 
oznameno pouze v prfpade, ze by predpokladane naklady na jeho odstraneni presahly 
castku 50.000,- Kc bez DPH a ze jejich prfcinou nebude zasah do PZ tretf stranou. 

4. Zajistenim provozu PZ, ktere bude vykonavat najemce, se rozumi provadenf inspekci, 
revizf, udr2:by a oprav PZ v rozsahu ave lhutach stanovenych v TPG 905 01, 913 01, 
dalsich platnych predpisech a touto smlouvou. 

a) lnspekce a revize je souhrn kontrolnfch cinnosti zamerenych na zjisteni, zda stav PZ 
odpovida predpisum k zajistenf bezpecnosti a ochrany zdravf pri praci a provozne 
bezpecnostnim pozadavkum. Naklady na inspekce a revize nese najemce. 

b) 0dr2:bou je souhrn pravidelnych cinnostf na PZ a jeho soucasti ci pi'islusenstvf 
smerujfcich k udr2:enf provozuschopneho stavu, bez vymen casti PZ nebo jeho soucastf 
ci prislusenstvi. Naklady na udr2:bu nese najemce. 
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c) Opravou se rozumi zasah do zarizeni, kter"Ym je odstranovan jeho poruchovy nebo 
havarijnf stav. Dojde-li k potrebe opravy PZ z duvodu protipravniho zasahu do PZ treti 
stranou (napr. naruseni PZ pri stavebnich pracich nebo pri autonehodach), zavazuje se 
najemce provest opravu na svuj naklad, pricemz jejich uhradu bude vymahat na treti 
strane, ktera poruchovy nebo havarijni stav zpusobila. 

U ostatnich druhu oprav (napr. odstranovani poruch vlivem koroze, vady materialu, 
opravy z duvodu vyssi moci, aped.) hradi naklady do 50 tis. Kc bez DPH v jednotlivem 
prfpade najemce. 

d) Naklady na unikly plyn nese najemce. v pripade, ze k uniku doslo v pricinne 
souvislosti s protipravnim jednanim treti osoby (napr. stavebni cinnost treti osoby nebo 
autonehoda) bude najemce jejich uhradu vymahat na treti strane, ktera unik zpusobila. Za 
skodu vzniklou v souvislosti s nesplnenim povinnosti pronajimatele provest rekonstrukci 
PZ, zejmena za skodu vzniklou najemci odpovidajici hodnote plynu unikleho v dusledku 
neprovedenf rekonstrukce PZ, nese odpovednost pronajimatel. 

5. Rekonstrukce PZ je obnova PZ nebo jeho casti z duvodu jeho opotrebeni, starnuti ci 
z duvodu zivelnych udalosti (napr. vymena potrubi). 

Pronajimatel je povinen v prfpade rekonstrukce uhradit najemci veskere naklady vcetne 
nakladu vzniklych v souvislosti s prerusenfm a obnovou provozu. 

Najemce je povinen bez zbytecneho odkladu nejpozdeji vsak tri roky pred pozadovanym 
terminem realizace oznamit pisemne pronajimateli potrebu a rozsah rekonstrukci (dale 
jen ,vyzva"), ktere je nezbytne provest pro udri:eni pronajateho zarfzeni v bezpecnem 
stavu, zpusobilem k uzivani. Pritom je povinen rekonstrukci PZ pronajimateli radne 
zduvodnit. Takovym duvodem bude zejmena dolozeni stavu ohrozujiciho bezpecnost 
provozu PZ Oeho poruchovost), stari PZ (uplynuti predpokladane zivotnosti PZ), aped. 
Pronajimatel se zavazuje, ze do m mesicu ode dne doruceni oznameni potreby 
provedeni rekonstrukce PZ, pisemne sdeli najemci, zda zajisti rekonstrukci 
prostrednictvim treti osoby nebo rna rekonstrukci zajistit najemce; soucasne s tim 
oznami i predpokladany rok, ve kterem bude rekonstrukce provedena respektive, zda je 
schopen zajistit jeji realizaci v terminu pozadovanem najemcem. Pokud se pronajimatel 
nevyjadrf jinak, ci pokud neni schopen zajistit jeji realizaci tretf osobou v pozadovanem 
terminu, zavazuje se tuto rekonstrukci provest najemce na naklad pronajimatele. 

a) Pokud bude rekonstrukci zajist'ovat najemce, bude mezi pronajimatelem a najemcem 
uzavrena samostatna smlouva, v niz budou sjednany podminky zajisteni rekonstrukce 
PZ, zejmena podminky jeji projektove pripravy, realizace, vyse uplaty a potrebna 
soucinnost pronajimatele a najemce. 

b) Pokud bude rekonstrukci zajist'ovat pronajimatel treti osobou je povinen zajistit 
dodri:eni vsech pravnich predpisu, norem a technickych pravidel a internich predpisu 
najemce tykajicich se projektovani a vystavby rekonstruovaneho PZ. Pronajimatel je 
rovnez povinen uhradit pripadnou skodu nebo naklady, jez bude muset najemce 
vynalozit v souvislosti s prerusenim provozu, ktere nastane v rozporu s energetickym 
zakonem nebo nedodri:enim standardu podle vyhlasky c. 545/2006 Sb. v platnem zneni 
v dusledku jednani pronajimatele. Obe smluvni strany se zavazujf uzavrit pred 
zahajenim rekonstrukce smlouvu, jejimz predmetem budou podminky jeji projektove 
pripravy a realizace a vzajemna soucinnost stran pri rekonstrukci PZ. 
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Za odstranemf vad PZ v zarucnf dobe, ktera uplyne dne , odpovfda pronajfmatel; 
pro prfpad odstranenf vad v zarucni dobe se nepouzije ust. cl. II. odst. 4 pism. c) druhy 
odstavec teto smlouvy. Pro jejich odstranenf je dohodnuta doba 30 dni od pfsemneho 
oznamenf vady pronajimateli. Pokud v teto dobe nedojde k odstraneni vad, odstrani je 
najemce na naklady pronajfmatele. V prfpadech, ktere by mohly ohrozit bezpecnost a 
spolehlivost provozu PZ, najemce tak ucini neprodlene, a to rovnez na naklady 
pronajimatele. Pronajfmatel tyto naklady uhradi v pine vysi. 

7. Najemce odpovida za skody vznikle na PZ z titulu zanedbanf povinnostf vyplyYajfcfch 
z predpisu pro provoz PZ. Najemce odpovfda za skodu na PZ, kterou zpusobil vlastnf 
cinnostf nebo osoby, ktere k vlastnf cinnosti pouzil. 

8. Najemce se zavazuje vest o vsech provadenych cinnostech po celou dobu provozovanf 
PZ radnou provoznf dokumentaci a provadet prubezne aktualizaci technicke 
dokumentace prevzate od pronajfmatele pri prejfmce stavby PZ. 

9. V pffpade ukoncenf najemnfho vztahu se najemce zavazuje predat veskerou technickou 
i provozni dokumentaci zpet pronajimateli. Technicka dokumentace bude doplnena o 
pffpadne zmeny PZ, vzniknuvsf v dobe trvani najemniho vztahu. 

10. Najemce oznamf pronajfmateli zasadni zmeny, ktere majf vliv na majetkovou podstatu 
zaffzenf, jako jsou napr. prelozky potrubf, pozadavky na zruseni zarizenf, apod. 

11. V pffpade vzniku potreby prelozky PZ a se souhlasem pronajimatele se smluvni strany 
zavazuji, ze uzavrou spolecne s tretf stranou, ktera potrebu prelozky vyvolala, smlouvu 
o zajisteni prelozky, v niz budou sjednany prislusne podminky, zejmena podminky jeji 
projektove pffpravy a realizace a potrebne soucinnosti smluvnfch stran. 

12. Pronajfmatel je povinen oznamit najemci veskere relevantni skutecnosti, zejmena 
prechod nebo prevod vlastnictvf veci, zmenu nazvu nebo sfdla pronajfmatele, zahajeni 
insolvencnfho rfzeni podle zakona c. 182/2006 Sb., ve znenf pozdejsfch predpisu, nebo 
zmenu platcovstvf DPH. 

13. Pronajfmatel se zavazuje, ze se bez predchozfho pfsemneho souhlasu najemce zdrZf 
vsech zasahu do PZ, vcetne cinnosti v jeho ochrannem a bezpecnostnim pasmu. 

14. Pronajfmatel se zavazuje na sve naklady a svym jmenem zajistit propojeni predmetu 
smlouvy s distribucnf soustavou najemce a to nejpozdeji do 3 mesfcu od podpisu teto 
smlouvy; v pffpade nepffznivych klimatickych podminek pro stavebni prace nejpozdeji do 
6 mesicu od podpisu teto smlouvy. Pokud tento zavazek pronajfmatel nesplnf ani v 
nahradnf lhute, stanovene v pfsemne vyzve najemce, muze propojeni zajistit najemce na 
sve naklady. Tyto naklady, souvisejfcf s realizacf propojenf, najemce nasledne vyuctuje 
pronajimateli. Pronajimatel se zavazuje tyto naklady uhradit na zaklade danoveho 
dokladu, kteryo bude najemcem vystaven. Splatnost zavazku pronajimatele bude 
stanovena v danovem dokladu. 

15. Zavazky pronajimatele podle tohoto clanku jsou splatne do 30 dnu od dorucenf faktury 
nebo danoveho dokladu vystaveneho najemcem. 
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Ill. 
Najemne 

1. a) Vyse rocniho najemneho do konce regulacniho obdobi zacinajiciho 1. 1. 2016 (dale jen 
,4. regulacni obdobi") cini 1,· Kc (slovy: korun ceskych). Po dobu dalsich 
regulacnich obdobi bude rocni najemne rovno hodnote urcene postupem pro stanoveni 
regulovanych nakladu na najem plynarenskeho zarizeni ve vlastnictvi tretich osob bud' die 
cenoveho rozhodnuti Energetickeho regulacniho uradu na prvni kalendarni rok 
regulacniho obdobi, nebo die tzv. Zasad cenove regulace, ktere vydava Energeticky 
regulacni urad, die opatreni obecne povahy upravujici naklady na najem plynarenskych 
zarizenf ve vlastnictvi tretich stran nebo jinou upravou stanovenou nezavislou treti stranou 
(zejmena Energetickym regulacnim uradem), ktera bude tyto regulovane naklady na 
najemne upravovat (dale jen ,uprava regulovanych nakladu"). 

b) Rocni najemne na dobu regulacnich obdobi se po konci 4. regulacniho obdobi vypocte 
vi:dy na pocatku regulacniho obdobi podle pravidel die pism. a) tohoto odstavce a 
zustane stejne do konce regulacniho obdobf. Ustanovenim tohoto odst. 1 pism. a) a b) 
neni dotcen nasledujici odstavec 2. 

c) Netrva-li najemni vztah po cely kalendarni rok, stanovi se pro tento rok najemne 
v pomerne vysi 1/12 za kai:dy i zapocaty kalendarni mesic. 

2. V pffpade, i:e k uzavreni teto smlouvy dojde v poslednich dvou letech regulacniho obdobi 
platneho ke dni podpisu teto smlouvy, zustava stanovena vyse najemneho v platnosti i pro 
prvni nasledujici regulacni obdobf. Po uplynutf takto stanovene doby bude najemne za 
kalendarni rok rovno hodnote urcene postupem pro stanoveni regulovanych nakladu na 
najem plynarenskeho zarizeni ve vlastnictvi tretfch osob die upravy regulovanych nakladu. 
Rocni najemne se pro pripad podle predchazejici vety vypocte vi:dy na pocatku 
regulacniho obdobi a zustane stejne do konce regulacniho obdobi. 

Pokud uprava regulovanych nakladu nebude vubec existovat, bude najemne rovno 
najemnemu, jake bylo za posledni kalendarni rok, v nemi: byla uprava regulovanych 
nakladu bez nahrady zrusena. 

3. Pronajimatel, v souladu s § 56a odst. 3 zakona c. 235/2004 Sb., o dani z pridane hodnoty, 
ve zneni platnem k datu uzavreni smlouvy, pricte k najemnemu die cl. Ill. odst. 1 DPH 
v zakonne vysi. 

Datem uskutecneni zdanitelneho plneni se pak rozumi 31. 12. prislusneho kalendarniho 
roku. Pokud najemni vztah skonci drive, je datem uskutecneni zdanitelneho plneni 
posledni den najemniho vztahu. 

4. Najemce se zavazuje uhradit pronajimateli dohodnute rocni najemne za prislusny 
kalendarni rok na zaklade danoveho dokladu vystaveneho do 15 dnu ode dne uskutecneni 
zdanitelneho plneni na bankovni ucet pronajimatele uvedeny v zahlavi teto smlouvy. v 
pripade ukonceni najemni smlouvy v prubehu kalendarniho roku vystavi pronajimatel 
danovy doklad nejpozdeji do 15 dnu od data ukonceni najemniho vztahu. 
Splatnost danoveho dokladu cini 30 dni od data doruceni na nii:e uvedenou adresu a je 
podminena splnenim ustanoveni odst. 14 cl. II. teto smlouvy. 

Adresa pro dorucovani vesker'fch danovych dokladu je: 

GasNet, s.r.o. Klisska 940/96, Klfse, 400 01 Usti nad Labem. 

V pripade vyui:iti elektronicke formy zasilani danovych dokladu (faktur) tyto danove 
doklady zasilejte na email: el.faktury@innogy.com. 
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5. Sjednava se, ze danovy doklad musi obsahovat cislo teto smlouvy. Danovy doklad musf 
dale, krome nalezitosti, stanovenych zakonem c. 235/2004 Sb., o dani z pridane hodnoty, 
ve zneni pozdejsich zmen a doplnku, zejmena v § 29 a§ 34 tohoto zakona, obsahovat tez 
bankovnf spojenf platce zverejnene spravcem dane zpusobem umoznujicf dalkovy pristup 
v registru platcu DPH. Nebude-li mit danovy doklad povinne nalezitosti, je najemce pred 
uplynutfm doby splatnosti opravnen vratit jej bez zaplacenf k oprave ci doplnenf. 
Pronajimatel je povinen podle povahy nespravnosti doklad opravit nebo nove zhotovit. 
Opravnenym vracenim dokladu se stavi beh doby jeho splatnosti. Nova doba splatnosti 
bezi znovu ode dne doruceni opraveneho nebo nove vyhotoveneho dokladu. 

6. Uhrazenim se rozumi pripsani pfislusne castky z uctu jedne smluvni strany ve prospech 
uctu druhe smluvni strany uvedeneho v zahlavf teto smlouvy. 

7. Pokud k datu uskutecneni zdanitelneho plneni budou u pronajimatele naplneny podmfnky 
ust. § 106a ZoDPH (nespolehlivy platce) nebo bude na dariovem dokladu uveden 
bankovni ucet nezverejneny zakonnym zpusobem ve smyslu ust. § 109 odst. 2 pism. c) 
ZoDPH (nezverejneny ucet), je najemce opravnen postupovat die ust. § 1 09a ZoDPH, tj. 
zvlastnim zpusobem zajistenf dane. v takovem pripade je najemce opravnen uhradit cast 
financniho zavazku ve vysi vypoctene dane z pridane hodnoty nikoliv na bankovnf ucet 
pronajimatele, ale primo na bankovni ucet prfslusneho spravce dane, pricemz se timto 
povazuje financni zavazek najemce vuci pronajimateli za zcela vyrovnany. 

IV. 
Doba trvimi smlouvy, vypoved' 

1. Najem se sjednava na dobu neurcitou. Vypovedet lze tuto smlouvu pouze z duvodu a ve 
vypovednich dobach v ni uvedenych. Tim neni dotceno pravo od ni odstoupit z duvodu 
uvedenych v pravnich predpisech. 

2. Najemce je opravnen vypovedet tuto smlouvu, pokud pronajimatel odmitne uzavrit 
s najemcem smlouvu o zajisteni rekonstrukce PZ die cl. II odst. 5 teto smlouvy nebo, 
pokud bude rekonstrukci zajist'ovat pronajimatel a rekonstrukce nebude provedena do 
terminu uvedeneho ve vyzve die cl. II odst. 5 teto smlouvy. Najemce ma pravo tuto 
smlouvu vypovedet take v pripadech, kdy: 

- pronajimatel bude mit povinnost odstranit PZ ci jeho cast z nemovite veci, 

- pronajimatel ani pres opakovanou vyzvu nesplni povinnost die cl. ,Spolecna a 
zaverecna ustanoveni" odst. 4 teto smlouvy, nebo 

- dojde k vyznamne zmene zpusobu regulace cinnosti najemce tykajici se provozu 
plynarenskych zarizeni, zejmena ke zmene zpusobu regulace cen v plynarenstvi. Za 
vyznamnou zmenu se bude povazovat zejmena situace, kdy by najemci mela 
setrvanim ve smluvnim vztahu vzniknout financni ujma, kterou najemce pronajfmateli 
dolozi. 

V techto pripadech je vypovedni lhuta jeden kalendarni rok a zacina bezet prvym dnem 
kalendarniho mesice nasledujiciho po mesici, v nemz byla vypoved' dorucena 
pronajimateli. Najemce je povinen o teto skutecnosti bezodkladne informovat vsechny 
dotcene ucastniky trhu s plynem a Energeticky regulacni urad. 

3. a) Nedohodnou-li se strany jinak, je pronajimatel nebo najemce opravnen tuto smlouvu 
vypovedet vzdy pouze k datu ukonceni tzv. "regulacniho obdobi" pro cinnost distribuce 
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plynu, coz je casove obdobi stanovene pravnim predpisem nebo Energetickym 
regulacnim uradem. 

b) Nebude-li regulacni obdobi urceno, bude se za regulacni obdobi povazovat opakujici 
se petileta doba, a to az do okamziku, kdy bude regulacni obdobf opetovne urceno. Tuto 
smlouvu bude pak mozne vypovedet vzdy ke konci petilete doby (dale take jako ,jina 
doba"). Jim1 doba pocne bezet ode dne nasledujiciho po dni, ktef9m skoncilo regulacni 
obdobi a jine na neho nenavazovalo. 

c) Pro ucel tohoto odstavce c. 3 zacne pocatek vypovedni doby plynout od data doruceni 
vypovedi a konci uplynutim posledniho dne regulacniho obdobi nebo jine doby. V 
pripade, ze smluvni strana doruci druhe smluvnf strane vypoved' smlouvy pozdeji nez 
jeden rok pred koncem regulacniho obdobi nebo jine doby, zacatek vypovedni doby 
zacne plynout od data doruceni vypovedi a vypovedni doba skoncf uplynutim poslednfho 
dne regulacniho obdobi nebo jine doby, ktere nasleduji po regulacnim obdobi nebo po 
uplynuti jine doby, v nichz byla vypoved' dorucena. 

d) Pronajimatel se zavazuje v pripade podani vypovedi zajistit pro zakazniky pripojene 
k pronajatemu PZ distribuci plynu tak, aby nebyla prerusena kontinuita distribuce plynu 
zakaznikum uplynutim nebo po uplynuti vypovedni doby. 

v. 
Ujedmini o predkupnim pravu 

1. Rozhodne-li se pronajimatel, ze proda nebo jinym zpusobem prevede vlastnictvi 
k pronajatemu PZ (RS), zavazuje se jej nabidnout jako prvnimu ke koupi najemci. Tato 
nabidka musi bYt ucinena pisemne a prokazatelnym zpusobem dorucena najemci. 

Kontaktnf osoba pro otazky koupe PZ: 

viz Kontaktni system na adrese http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/ pod bodem 
,Smlouvy kupni (plynovody s pripojkami a regulacni stanice)". 

2. Koupe PZ (RS) je podmfnena zajistenim majetkopravnich vztahu k pozemkum dotcenym 
PZ (zrizeni vecneho bremene), pripadne RS (koupe pozemku). 

Kontaktnf osoba pro otazky zrizeni vecneho bremene: 

viz Kontaktni system na adrese http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/ pod bodem 
,Smluvni vztahy - vecna bremena (plynovody, pripojky, prelozky v investicich tretfch 
stran"). 

Kontaktni osoba pro otazky koupe nemovitych veci: 

viz Kontaktni system na adrese http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/ pod bodem 
,Smluvni vztahy- pozemky a budovy plynarenskych zarizenf". 

VI. 
Registr smluv 

1. Tato smlouva nepodleha uverejneni v registru smluv die zakona cislo 340/2015 Sb., o 
zvlastnich podminkach ucinnosti nektef9ch smluv, uverejnovanf techto smluv a o registru 
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smluv, ve zneni pozdejsich pi'edpisu. Smluvni strany se vyslovne zavazuji, ze tuto 
smlouvu ani jeji pi'ipadne dodatky nebudou uvei'ejnovat v registru smluv. 

VII. 
Spolecna a zaverecna ustanoveni 

1. Tato smlouva vstoupi v platnost dnem podpisu a v ucinnost dnem propojeni pi'edmetu 
smlouvy s distribucni soustavou najemce. 

2. Tato smlouva je uzavi'ena v souladu s ustanovenimi zakona c. 89/2012 Sb., obcansky 
zakonik, ve zneni pozdejsich pi'edpisu. 

3. Pi'fpadne zmeny a doplnky smlouvy mohou byt ucineny pouze po pi'edchozi dohode 
smluvnich stran, a to formou pfsemneho, chronologicky cislovaneho dodatku ke smlouve. 
Toto ustanoveni se nepouzije pro pi'ipad zmeny najemneho, ktere bude meneno 
postupem podle cl. Ill. teto smlouvy. 

4. Pronajimatel je povinen umoznit najemci provozovat PZ (RS) na vsech nemovitych vecech 
dotcenych PZ (RS) a za tim ucelem zajistit vstup a vjezd na tyto nemovite veci v 
souvislosti s v'Ykonem prav a povinnosti najemce podle teto smlouvy, energetickeho 
zakona a dalsich pravnich pi'edpisu, zejmena v souvislosti se stavebnfmi upravami, 
opravami a provozovanim PZ. 

5. Uzavi'eni teto smlouvy bylo schvaleno pi'islusnym organem obce (mesta) podle zakona c. 
128/2000 Sb., o obcich, ve zneni pozdejsich pi'edpisu, dne , usnesenfm pod cislem 
jednacfm v 

6. Smluvni strany se zavazuji vzajemne informovat o obdr:Zeni vyzvy k odstraneni PZ nebo 
jeho casti nebo o pozadavku na financni kompenzaci v souvislosti s ulozenim PZ do 15 
dnu. 

7. Pokud neni v teto smlouve uvedeno jinak, rna pouzity pojem stejny vyznam, jaky mu 
pi'isuzuji obecne zavazne pi'edpisy v plynarenstvf, technicke normy nebo technicka 
pravidla. 

8. Najemce vyslovne upozornuje pronajfmatele, ze jakekoliv provedene byt' nepodstatne 
zmeny v navrhu teto smlouvy, s vyjimkou udaju, jejichz vyplneni se pi'edpoklada (napi'. 
udaje v zahlavf), tfmto prohlasenim najemce automaticky odmita. 

9. Smluvni strany si sjednavaji, ze pokud v dusledku zmen ci odlisneho vykladu pravnich 
pi'edpisu anebo judikatury soudu bude u nektereho ustanoveni teto smlouvy shledan 
duvod jeho neplatnosti, smlouva jako celek zustava nadale v platnosti. 

10. Tato smlouva se vyhotovuje ve 
obdr:Zi pronajimatel, 

stejnopisech s platnostf originalu, 
v'Ytisky obdr:Zi najemce. 

v-ytisk 

11. Ocastnfci prohlasuji, ze si smlouvu pi'ecetli a ze jf rozumi. Dale prohlasuji, ze tato smlouva 
je v celem svem obsahu vyrazem jejich prave a svobodne vule a ze nenf uzavfrana v tfsni 
za napadne nevyhodnych podminek. Na dukaz toho pi'ipojuji jejich zastupci sve podpisy. 
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Za pronajfmatele: 

Umeno) 

(funkce) 

Umeno) 

(funkce) 

v dne 

Za najemce: 
na zaklade pine moci 
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