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Dohoda o postoupení Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 
VPI/MJ/2016/00058 smlouvy vlastníka  ze dne 21. 4. 2016 

 

 

uzavřená dle § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
mezi  

 

Krajem Vysočina  

se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava  
IČO: 70890749 

Jednající: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan 
Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství 
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová 
IČO: 70890749 
(dále jen „Postupitel“) 

 

a 

 

2.  Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací  
se sídlem Kosovská 16, 586 01 Jihlava  
IČO: 00090450 

Jednající:  Ing. Janem Míkou MBA., ředitelem příspěvkové organizace 

(dále jen „Postupník“) 
 

tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto 

Dohodu o postoupení Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací  
(dále jen „Dohoda“) 

 

I. 

Úvodní ustanovení  
 

Postupitel jako stavebník, který vyvolal překládku sítě elektronických komunikací ve smyslu § 
104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZEK“), uzavřel dne 21. 4. 2016 
shora uvedenou Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací  č. vlastníka 
VPI/MJ/2016/00058 ze dne 21. 4. 2016, (příloha č. 2 této dohody) s vlastníkem sítě 
elektronických komunikací, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 
00 Praha 3 – Žižkov, zástupce pro věci smluvní: Ing. Stanislav Nevrtal  IČO: 04084063 (dále 
také jako „vlastník“ či „postoupená strana“), na jejímž základě se postupitel jako vlastník 
zavázal provést překládku sítě elektronických komunikací pod označením:   VPIC 

Chotěbudice (TR) II/40 - most   a stavebník se zavázal uhradit za to vlastníkovi nezbytné 
náklady ve smyslu § 104 odst. 17 ZEK , a to v rozsahu prací , které budou zhotovitelem 
vlastníka provedeny po podpisu této dohody do konce termínu stanovených Smlouvou o 
realizaci překládky sítě elektronických komunikací. 
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II. 

Předmět Dohody 

 

1. Předmětem této dohody je postoupení práv a povinností postupitele ve prospěch 
postupníka, a to veškerých práv a povinností vyplývajících postupiteli jako stavebníku ze 
shora uvedené Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací  na akci :  
VPIC Chotěbudice (TR) II/40 - most.  
 

2. Postoupená strana vyslovila s postoupením práv a povinností stavebníka ze Smlouvy o 

realizaci překládky sítě elektronických komunikací čl. II, odst. 1 souhlas, který je přílohou 
č. 1 této Dohody. Postoupení smlouvy vůči postoupené straně je účinné okamžikem, kdy 
jí postupitel postoupení smlouvy oznámí. 
 

3. Postupitel dnem nabytí účinnosti této Dohody postupuje ve prospěch postupníka veškerá 
práva a povinnosti spočívající v realizaci díla dle příslušné Smlouvy o realizaci překládky 
sítě elektronických komunikací a naplnění veškerých smluvních podmínek uvedených 
v příslušné smlouvě, aby došlo k řádnému plnění předmětu této Dohody.  
 
 

4. Postupník se tímto zavazuje uhradit postoupené straně jako vlastníku sítě provádějícímu 
překládku sítě vyvolanou stavebníkem nezbytné náklady této překládky v rozsahu 
činností, které budou vlastníkem nebo jeho zhotovitelem provedeny od účinnosti této 
Dohody/předávacího protokolu dle odst. 5 tohoto článku této Dohody do konce termínu 
plnění dle Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací.   

 

 

5. Smluvní strany se dohodly, že Kraj Vysočina jako postupitel předá KSÚSV jako 
postupníkovi na základě předávacího protokolu rozpracované dokumenty, části 
projektové dokumentace dostupné ke dni podpisu Dohody a Smlouvu o realizaci 
překládky sítě elektronických komunikací (pokud již nebyly doklady protokolárně předány 
před podpisem této smlouvy). 

 

III. 

Úplata za postoupení smlouvy 

 

       1. Postupitel a postupník tímto sjednávají, že k postoupení práv a povinností z příslušné 
Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací je mezi smluvními stranami 
sjednáno jako bezúplatné. 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Rada Kraje Vysočina usnesením č. 0xxx/30/2017/RK ze dne 26. 09. 2017 rozhodla o 
uzavření Dohody o postoupení Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických 
komunikací uzavřené dne 21. 4. 2016 k zajištění plnění předmětu uvedené akce:  VPIC 

Chotěbudice (TR) II/40 - most. Obě smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy 
žádné skutečnosti, které by uzavření této dohody bránily. 
 

2. Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá 
ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.  
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3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dohodu před jejím podpisem přečetly, že souhlasí 
s jejím obsahem a že dohoda byla uzavřena po vzájemném projednání na základě 
pravdivých údajů a na základě jejich svobodné a pravé vůle.  Na důkaz těchto skutečností 
ji opatřují svými podpisy. 
 

4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním  
systému veřejné správy – Registru smluv. 
 

5. Postupník výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této dohody včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 
 

6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Postupitel, který o tom bude informovat 
postupníka a postoupenou stranu. 
 

7. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Dohody: 
 

Příloha č. 1: Souhlas s Dohodou o postoupení Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických 
komunikací  
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. vlastníka 
VPI/MJ/2016/00058 ze dne 21. 4. 2016 
 
 

 
 
                   

      

 
V Jihlavě dne   V Jihlavě dne 
 
…………………………………                                              …………………………………….. 
Ing. Jan Hyliš Ing. Jan Míka, MBA 
člen rady kraje pro oblast ředitel KSÚSV       
dopravy a silničního hospodářství 
 
 
 

 

 

  

 

  





SOČÍKA 
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 

Název dokumentu: "11/410 Chotěbudice - most ev. č. 410-14", přeložka zařízení sítě 
elektronických komunikací 
"11/410 Chotěbudice - most ev. č. 410-14", přeložka zařízení sítě 
elektronických komunikací 

Oprávněn/pověřen k podpisu: Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a 
silničního hospodářství 
Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a 
silničního hospodářství 

Schváleno: ZK Datum: 10.11.2015 Č.usnesení: 0525/06/2015/ZK 

Dokument uložen u: ODSH/J. Lojda 

Počet vyhotovení: 2 

Adresát: Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

Smluvní částka: 1) 32547.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor dopravy a silničního hospodářství 

Podpis zajistit do: neprodleně 

Pracoviště/pracovník Datum Podms 

Zpracoval: ODSH / J. Lojda 20.4.2016 

Projednáno s: ODSH / M. Kremláčková 20.4.2016 

Právní kontrola: ODSH/A. Mládek 20.4.2016 

Předkládá: ODSH / H. Strnadové 20.4.2016 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

ODSH / H. Strnadové 20.4.2016 
)/ 

Zodpovídá: Příkazce operace: ODSH / H. Strnadové 20.4.2016 

Správce rozpočtu: OE / H. Sošková 20.4.2016 f 
Poznámka: 
Subjekt (IČO: 04084063), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: lojda, datum ověření: 8.4.2016 12:30:59): 

"11/410 Chotěbudice - most ev. č. 410-14", přeložka zařízení sítě elektronických komunikací. Jedná se o přeložku 
vyvolanou stavbou. 
Akce je spolufinancována z programů EU. 
Org:0001780000000 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 32547,00 Kč, Datum Od: 2016, Datum do: 2018, Perioda: , ODPA: 2212, ORJ: 1000, ORG: 
0001780000000 POL: 6121 UZ: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



VPIC Chotěbudice(TR) ll/40_most 
SRM: 8020001782 

KUJIP016ZZS5 

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
č. VPI/MJ/2016/00058 
uzavřená dle ustanovení § 1724 a § 1746 odst. 2 násl, zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, v platném znění a v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
elektronických komunikacích), v platném znění 

Vlastník síti elektronických komunikací: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 - Žižkov 
IČ: 04084063 
DIČ: CZ04084063 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623 
Zastoupená Ing. Stanislavem Nevrtalem, supervizorem pro výstavbu sítě Morava dle 
pověření 
Bankovní spojení: PPF banka 
Číslo účtu: 2019160003/6000 
(dále jen „CETIN") 

a 

Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací: 
Kraj Vysočina 

v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
708 90 749 
CZ 708 907 49 

hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy 
pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana pro oblast 
majetku, dopravy a silničního hospodářství 
MUDr. Jiří Běhounek - hejtman kraje, Ing. Libor Joukl -
náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního 
hospodářství 

zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová 
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. 
Číslo účtu: 4200 541 707/6800 
(dále jen „Stavebník") 
uzavírají tuto smlouvu: 

Se sídlem 
IČ : 
DIČ : 
Zastoupen: 

zástupce pro věci smluvní: 

Definice pojmů 

Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK") se rozumí stavba spočívající ve 
změně trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízení veřejné komunikační 
sítě. 

Či. 1 
Úvodní ustanovení 

Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy a 
současně prohlašuje, že SEK užívá ke své podnikatelské činnosti 



Stavebník ve smyslu Vyjádření o existenci SEK a Všeobecných podmínek ochrany SEK 
vydaného dne 5. 2. 2016 pod č. 528316/16 vyvolává ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. č. 
127/2005 Sb. překládku dotčeného úseku SEK. 
Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením 

„VPIC Chotébudice(TR) ll/40_most". 

ČI. 2 
Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je požadavek Stavebníka na překládku SEK ve vlastnictví 
společnosti CETIN, závazek společnosti CETIN zajistit si překládku SEK a s ní související 
záležitosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a závazek Stavebníka, jež 
překládku SEK vyvolal, uhradit všechny nezbytné náklady, které společnosti CETIN 
v souvislosti se zajištěním překládky SEK vzniknou. 

ČI. 3 
Překládka SEK, podmínky překládky SEK 

3.1 Překládka SEK dle této smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a 
stavebnětechnickém) a na nemovitostech dle Cenového a technického návrhu VPIC 
Chotěbudice(TR) ll/40_most překládky SEK, který je Přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen 
Překládka) 
3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou: 

- zajištění pravomocného územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby nebo 
územního souhlasu (Překládky) - bylo zajištěno a je Přílohou č. 4 této smlouvy 

- zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených překládkou SEK 
nebo vyvlastnění takového práva. 

(to vše dále jen „Předpoklady pro realizaci překládky SEK"). 

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci překládky SEK nebude Překládka realizována. 

3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN. 

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci 
Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala 
sama. 

ČI. 4 

Plnění spojená s překládkou SEK 

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje 

- před realizací Překládky: 
- uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou 

dotčených nemovitostí. V případě, že tuto povinnost nesplní je povinna oznámit 
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stavebníkovi ve lhůtě do 30 dnů od zjištění této skutečnosti, že tato povinnost není 
splněna 

- po realizací Překládky: 

- zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky. 

- zajistit nezbytné geometrické plány s vyznačenými služebnostmi a vklad služebností do 
katastru nemovitostí 

4.2 V souvislosti s provedením překládky se Stavebník zavazuje 

- před realizací Překládky: 

- zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky), 

- písemně oznámit společnosti CETIN, nejpozději 30 dnů před zahájením realizace 
Překládky, stavební připravenost a vyzvat CETIN k realizaci Překládky. 

Strany shodně konstatují, že společnost CETIN bude na základě Územního rozhodnutí -
rozhodnutí o umístění stavby včetně Překládky vydaného na návrh Stavebníka oprávněna 
provést Překládku za podmínek stanovených v tomto územním rozhodnutí, ve stanoviskách 
dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak budou v 
tomto územním rozhodnutí stanoveny, a to na základě této smlouvy se Stavebníkem. Toto 
územní rozhodnutí je po nabytí právní moci Stavebník povinen společnosti CETIN 
neprodleně předat. 

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky a to tak, že k realizaci Překládky dojde 
do 1 měsíce od doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce,a to za 
předpokladu, že nejpozději 1 měsíc před tímto datem budou zajištěny ve prospěch 
společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci překládky SEK uvedené v ČI. 3 bodu 
3.2 této smlouvy, jinak nejpozději do 2 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN. 

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 zákona č. 127/2005 Sb. k úpravě 
vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event, 
zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, 
které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s 
ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. povinen uhradit společnosti 
CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou, stejně tak v 
případě nákladů společnosti CETIN za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do 
Katastru nemovitostí event, případně nákladů vzniklých společnosti CETIN v souvislosti 
s vyvlastňovacím řízením. 

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smlouvy o zřízení 
služebnosti potřebnou součinnost. 

4.6 Sjednaná lhůta realizace Překládky dle ČI. 4 bodu 4.3 této smlouvy se prodlužuje o tolik 
dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně 
zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN. Prodloužení termínu realizace bude 
řešeno formou dodatku ke smlouvě. 
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4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu 
uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v ČI. 8 této 
smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. 

4.8 CETIN se zavazuje koordinovat realizaci přeložky s ohledem na další podmínky 
vyplývající z dokumentace stavby 11/410 Chotěbudice - most ev. č. 410-014, která překládku 
vyvolala, ve stupni pro stavební povolení. 

ČI. 5 
Náklady spojené s překládkou SEK 

5.1 Stavebník je na základě zákona č. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 povinen nést náklady 
překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady 
vlastníka SEK (včetně nákladů vymezených v čl. 4.4. této smlouvy), které mu v souvislosti 
s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k překládce nedošlo. 

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu ke dni 
uzavření této smlouvy činí 32.547,- Kč Překládka na základě zákona č. 127/2005 Sb. je 
mimo předmět daně z přidané hodnoty. 

5.3 Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy. 

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 
nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy, 
Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.. Stavebník se zavazuje je společnosti 
CETIN na základě dodatku k této smlouvě uhradit, přičemž smluvní strany se zavazují 
takový dodatek uzavřít před provedením prací nebo vznikem nákladů souvisejících s 
překládkou SEK a to do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jeho uzavření Stavebníkovi. Pokud 
k uzavření takového dodatku v uvedené lhůtě nedojde, uhradí Stavebník tyto náklady 
společnosti CETIN na základě jejich uplatnění. Může se jednat například o: 

- náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům 
Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti , případně dle 
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva 
zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v Čl. 4 bodu 4.4. této smlouvy), 

- náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 
bodu 4.4 této smlouvy, 

- náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na 
nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z Katastru nemovitostí, 

- náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na 
vypracování výpočtu, 

- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované 
subjekty k tomu určenými, 

- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými 
subjekty, 

- náklady na identifikaci parcel, 

- náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou 
zhotoviteli v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou 
nezbytné k realizaci Překládky, 
- náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s 
realizací předmětného díla podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném 
znění, 
- náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 
Sb., 
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- náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro 
realizaci Překládky, 

- náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v 
souvislosti s realizací Překládky, 

- náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně 
odborného výpočtu a návrhu, 

- náklady, související se záchranným archeologickým dohledem. 

Čl. 6 
Platební podmínky 

6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a nákladů dle Čl. 5 bod 5.2 
této smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě faktury po realizaci Překládky do 30 
dnů ode dne jejího vystavení. 

6.2 Faktura dle Čl. 6 bod 6.1 bude vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve 
smyslu Čl. 4 bod. 4.7 této smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti. 

6.3 Faktura bude Stavebníkovi zasílána na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. 

6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v Čl. 5 bod 5.4 této smlouvy budou hrazeny 
Stavebníkem odděleně na základě samostatných faktur vystavených společností CETIN a 
Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne vystavení každé jednotlivé 
faktury 

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN 
uvedený v hlavičce této smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN 
stanoveno jinak. Dnem úhrady faktury (zaplacením fakturovaných nákladů) se rozumí den 
připsání účtované (fakturované) částky na účet společnosti CETIN. 

Čl. 7 
Sankce 

7.1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení Stavebníka s úhradou některé 
částky, k jejíž úhradě je dle této smlouvy povinen, povinnost Stavebníka zaplatit společnosti 
CETIN úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení. 

7.2 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení společnosti CETIN ve lhůtách 
překládek dohodnutých v souladu s čl. 4.3.této smlouvy povinnost společnosti CETIN zaplatit 
stavebníkovi smluvní pokutu ve výši 0,3 % ze sjednané částky za každý den prodlení 

7.3. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto 
směru druhé straně doručena. 

7.4. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 a 7.2 tohoto 
článku, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada 
škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i 
opakovaně, její celková výše není omezena. 
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7.5. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 až 7.3. tohoto 
článku, trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní 
některou ze stran či oběma stranami. 

Čl. 8 
Kontaktní osoby 

a) Za CETIN : 

ve věcech smluvních Ing. Stanislav Nevrtal funkce :supervizor pro výstavbu sítě Morava 

e-mail stanislav.nevrtal@cetin.cz tel. 541132710 fax. 

ve věcech technických Petr Bílek funkce: specialista pro výstavbu sítě - přístupová síť 

e-mail petr.bilek@cetin.cz tel. 606 758 332 

b) Za stavebníka : 

ve věcech smluvních: MUDr. Jiří Běhounek funkce: hejtman kraje, 

Ing. Libor Joukl funkce: náměstek hejtmana pro oblast majetku, 
dopravy a silničního hospodářství 

ve věcech technických: Ing. Jiří Lojda funkce: úředník KrÚ Kraje Vysočina, ODSH 

e-mail: Lojda.J@kr-vysocina.cz tel: 564 602 217, 724 650 197 fax.: 564 602 428 

Čl. 9 
Odstoupení od smlouvy 

9.1 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou některé platby dle této smlouvy a toto 
prodlení trvá déle než 60 dní, poruší Stavebník smlouvu podstatným způsobem a společnost 
CETIN je oprávněna od této smlouvy odstoupit nejpozději do 80. dne prodlení. 

9.2 Pokud výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 
10% než výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu je 
Stavebník oprávněn odstoupit od této smlouvy do 30 dnů od doručení písemného oznámení 
dle Cl. 5 bodu 5.3 této smlouvy. 

9.3 V případě, že dojde k odstoupení dle bodu 9.1 nebo 9.2 tohoto článku je Stavebník 
povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této 
smlouvy. 

Čl. 10 

Rozvazovací podmínka 

10.1. Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této 
smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění, nedohodnou-li smluvní 
strany jinak. 

10.2. Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této 
smlouvy, aniž by realizáče Překládky byla zahájena. Zánikem smlouvy touto rozvazovací 
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podmínkou není dotčeno právo společnosti CETIN na zaplacení smluvní pokuty dle Čl. 7 
bodů 7.1.až 7.5. této smlouvy, a tomu odpovídající povinnost Stavebníka tuto pokutu zaplatit. 
Právo na náhradu škody zůstává zachováno. V případě, že dojde k zániku smlouvy touto 
rozvazovací podmínkou je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v 
souvislosti s plněním z této smlouvy. 

Čl. 11 
Závěrečná ustanovení 

11.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření. 

11.2. Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně 
závaznými právními předpisy. 

11.3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného 
souhlasu druhé strany. 

11.4. Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští. 

11.5. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento 
účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

11.6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude zasílána doporučené na 
adresy uvedené v hlavičce této smlouvy nebo na adresy elektronické pošty uvedené v Čl. 8 
této smlouvy, ustanovení § 573 občanského zákoníku se neuplatní. 

11.7. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či 
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, 
ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že 
si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

11.8. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku na tuto 
smlouvu. 

11.9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, 
které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost 
této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po 
uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy 
a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

11.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s 
dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když 
podstatně nemění podmínky nabídky. 

11.11. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského 
zákoníku. 

11.12. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání stran a 
každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy. 

11.13. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru stavebníka vlastník PZ výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
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obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 
předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické dokumentace, 
které jim byly svěřeny druhou stranou nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 
druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než je plnění podmínek této smlouvy. 

11.14. CETIN prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustila v souvislosti se 
zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo 
zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné 
výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním stavebník uzavřel 
smlouvu, a že se nedopustila žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

11.15. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž po jednom obdrží každá 
smluvní strana. 

Přílohy : 

1. Cenový a technický návrh VPIC Chotěbudice(TR) ll/40_most 

2. Specifikace nákladů 

3. Pověření Ing. Stanislava Nevrtala 

V Brně dne 1 k -u- M V Jihlavě dne 
2 1. 04. 2016 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.: Stavebník: Kraj Vysočina 
Ing. SÍanislav Nevrtal 

supervizor pro výstavbu sítě Morava 
Ing. Libor Joukl 

náměstek hejtmana pro oblast majetku, 
dopravy a silničního hospodářství 

České telekomunikační infrastruktura a,b 

Ghanská 2G81/6 
130 00 Praha 3 
DIČ; CZ04G84063 

j 231 1 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

VPIC Chotěbudice(TR) ll/40_most 

CaTN řeší situaci před plánovanou rekonstrukcí mostu ev.č 410-014 na silnic 11/410 Jemnice -
Chotěbudice a části navazujících komunikací. 

Stávající Jp stožár mezi UR JEMN193 a hájenkou bude vyměněn za nový, posunutý o 3 m směrem od 
silnice. Samonosný kabel bude bez přerušení přemontován na nový stožár. 

Překládka bude součástí ÚR stavby mostu. 

Nové umístění stožáru bude geodeticky zaměřeno + GP a VBř. 



* ~ 14,16 m 
y = Q,10m 

R5J1000 m r= lt.1l m 
yo.OBm 
K =1100 m 

2,52% 
' 33,50% 

0,50% 

' 41,76 JEMN193 

lO CS/ 

R 250 m 

_J Ifi* 

4l 
O 

- stávající vedení 

nově budované vedení 

- rušené vedení 

NÁZEV: 

VPI Chotěbudice(TR) ll/40_most 
ZPRACOVAL: 
Ing. Petr Balabán 
tel. 602428 783 

OBSAH: Situace MĚŘÍTKO: OKRES: 

RFC: ... 4. 7. 2013 



VPIC Chotěbudice(TR) ll/40_most - specifikace nákladů 

PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: VP - Východ - TEM - STAND. - 2016.02 

Název stavby: VPIC Chotěbudice(TR) ll/40_most 

Číslo SPP prvku: 

Rekapitulace nákladů: 

PŘÍPRAVA 4 443,48 Kč 

MONTÁŽ 12 621,57 Kč 

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 6 504,77 Kč 

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 1 851,45 Kč 

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 3 616,51 Kč 

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 3 509,22 Kč 

Celkové náklady: 32 547,00 Kč 

Výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa 

po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky 

dotčených nemovitostí. 

Číslo SAP 

PŘÍPRAVA 

958210 

MONTÁŽ 

955015 

955267 

954981 

958469 

S e z n a m  p o l o ž e k  

Název položky 

Návrh cenový a technický bez projednání 

Demontáž samonos. kabelů do 5 XN 

Montáž nadzemní tratě síťové 

Montáž samonosných kabelů do 5 XN 

Uvedení stavby do provozu 

Množství 

1.00 ks 

70.00 m 

1.00 ks 

70.00 m 

1.00 ks 

Celková cena 

4 443,48 Kč 

1 521,10 Kč 

2 480,00 Kč 

1 866,90 Kč 

3 720,00 Kč 

954985 Vystrojení jednoduchého patkov.stožáru 1.00 ks 1819,61Kč 

955024 Zrušení jednoduch. patkovaného stožáru 1.00 ks 1213,08 Kč 

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 

955198 Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 1.00 ks 2 308,15 Kč 

956284 Zaměření trasy pro stavbu do 100m 1.00 ks 4 196,62 Kč 

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 

955313 Uzavření smi. o SB o VBŘ 1.00 ks 1851,45 Kč 

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 

955315 Uzavření smi.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 1.00 ks 1999,57 Kč 

958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene dc 1.00 ks 1 616,94 Kč 

L i m i t k a m a t e r i á l u  

Číslo SAP Název položky Množství Celková cena 

MATERIÁL ZHOTOVITELE 

305789 Drát ocelový pozink. D 4,0 mm 0.30 kg 17,47 Kč 

305506 Patka stožárová EZP 16x20x290 cm 1.00 ks 1 554,33 Kč 

301357 Sloup dřevěný 8m-impregnace Korasit CK 1.00 ks 1717,88 Kč 

313998 Svorka kabelová SH2 pro up. samon.kabelů 1.00 ks 128,22 Kč 

306843 Svorník M 20x410x90x25 2.00 ks 91,32 Kč 




