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Návrh 
Smlouva č. VB 012/2004 

o zřízení věcného břemene 
uzavřená ve smyslu § 151n a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 
 
I. 

Smluvní strany 
 

1.   Masarykova univerzita v Brně            
Sídlo: Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno        IČ: 216 224                                   

     DIČ: 288 – 00 216 224                                   
      Bankovní spojení: Komerční banka Brno - město 
      Č. účtu: 85636-621/0100     zastoupena : Prof.RNDr. Jiřím Zlatuškou, CSc., rektorem 
     Nezapisuje se do OR, zřízena ze zákona. 

   Dále jen „povinný“. 
 
a  
 
2.   Jihomoravská energetika, a. s. 

Sídlo: Lidická 36, 659 44  Brno 
      Statutární orgán: Ing. Zdeněk Machala, předseda představenstva 

IČ: 49970194 
DIČ: 290-49970194 
Bankovní spojení: Komerční banka Brno – město 
Č. účtu: 1703-621/0100 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, č. vložky 1233 K podpisu smlouvy zmocněn: Ing. Jaroslav Chmelíček, na základě plné moci ze dne  
5. 1. 2004,  která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
 
Dále jen „JME“. 

 
 

II. 
Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva o zřízení věcného břemene je uzavírána mezi povinným a JME jakožto provozovatelem distribuční soustavy, oprávněným též k provozování vlastní telekomunikační sítě k řízení, měření, zabezpečování a automatizaci provozu distribuční soustavy a k přenosu 
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informací pro činnost výpočetní techniky a informačních systémů ve smyslu § 25/4 písm. a)  zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění, v souvislosti s realizací kabelové trasy (liniové stavby) „Optické propojení Brno 2002“ v úseku Tkalcovská – JME rozvodna Komárov – JME rozvodna Tuřanka – JME sklad Slatina, a to na základě pravomocných územních rozhodnutí.  
2. Povinný je ve smyslu výpisu z katastru nemovitostí výlučným vlastníkem pozemků parc. č. 191/2, 186/2 a 186/7 v k. ú. Komárov, obec Brno, okres Brno – město, zapsaných na listu vlastnictví č. 802 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město. 
 
 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Povinný se zavazuje umožnit (strpět) JME za níže sjednanou náhradu na pozemcích specifikovaných v článku II. této smlouvy zřízení a provozování telekomunikační sítě ve smyslu odst. I, čl. II. této smlouvy a provádění dalších činností s tímto souvisejících v rozsahu vymezeném zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, souhrnně též „věcné břemeno“, a to na dobu neurčitou.  
2. JME je povinna při výkonu oprávnění z věcného břemene šetřit co nejvíce práva povinného z titulu vlastníka pozemku dle čl. II. této smlouvy a vstup na tyto pozemky mu bezprostředně oznámit. Po skončení prací je JME povinna uvést pozemky do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu již provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání dotčených pozemků a bezprostředně oznámit tuto skutečnost povinnému. 
3. Vznikne-li povinnému  v důsledku výkonu práv z věcného břemene majetková újma nebo je-li omezen v obvyklém užívání pozemků, má právo požadovat po JME jednorázovou přiměřenou náhradu. Toto oprávnění je však možno uplatnit pouze do 6 měsíců ode dne, kdy se o tom povinný dozvěděl. 
4. Zřízení a provozování telekomunikační sítě ve smyslu odst. I , čl. II této smlouvy  je povinný povinen strpět a jeho trasa je zakreslena v příloze č. 2 této smlouvy ve formě geometrických plánů vypracovaných firmou ZK Brno spol. s r. o., IČ: 65278500, č. 584-302/2003 ze dne 15. 5. 2003,  který byl potvrzen Katastrálním úřadem Brno – město dne 24. 5. 2003, a  č. 413 – 1401/2003 ze dne 15. 4. 2003, který byl potvrzen Katastrálním úřadem Brno – město dne 17. 5. 2003.  

IV. 
Převod a přechod práv a povinností 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se skutečností, že věcné břemeno je spojeno s vlastnictvím nemovitostí uvedených v článku II. této smlouvy a veškerá práva i povinnosti z tohoto věcného břemene vždy přecházejí na každého dalšího vlastníka výše uvedených nemovitostí a na každého dalšího právního nástupce JME (každého dalšího oprávněného z tohoto věcného břemene). 
2. Povinný a oprávněný se zavazují o každé změně ve smyslu výše uvedených ustanovení  

vzájemně se informovat, nejpozději bez zbytečného odkladu po vzniku skutečnosti 
rozhodné ve smyslu odstavce I. tohoto článku. 
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V. 
Náhrada za zřízení věcného břemene 

1. JME se zavazuje k uhrazení souhrnné částky za zřízené věcné břemeno v celkové výši  
21 504,– Kč, k čemuž v době uzavření této smlouvy přistupuje 5 % DPH (po případné zákonné změně sazby bude DPH přizpůsobeno její  aktuální zákonné výši, tj. 5% DPH činí  1 075,– Kč, cena celkem činí 
                                                               22 579,- Kč 

(slovy : dvacetdvatisícpětsetsedmdesátdevětkorunčeských) 
 
2. Žádné další náhrady, vyjma zákonem stanovených (odst. 3, čl. III), povinnému nepřísluší. 
3. Částku dle odst. I, tohoto článku vyúčtuje povinný na základě daňového dokladu, jím vystaveného po obdržení smlouvy s vyznačením doložky o právní moci vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni touto smlouvou sjednanému. Daňový doklad, který má náležitosti stanovené platnými právními předpisy a dále obsahuje číslo smlouvy, je splatný do 21 dnů ode dne jeho doručení oprávněnému.. 
4. V případě prodlení s úhradou daňového dokladu ze strany JME je povinný  oprávněn účtovat k tíži JME smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta se platí nezávisle na tom, zda prodlení JME zavinila či nikoliv a nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne v této souvislosti povinnému škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
 
 

VI. 
Vklad oprávnění odpovídající věcnému břemeni 

1. Oprávnění odpovídající věcnému břemeni se nabývá vkladem do katastru nemovitostí. 
2. Povinný a JME se dohodli, že předložení návrhu na vklad věcného břemene zřízeného na základě této smlouvy příslušnému Katastrálnímu úřadu zajistí jménem všech účastníků JME. Povinný tímto JME zplnomocňuje k provedení veškerých úkonů souvisejících s vkladem práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. 
3. Veškeré náklady na vyhotovení geometrického plánu, smlouvy či správní poplatky spojené s vkladem práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí hradí JME. 
 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Oprávněný bere na vědomí, že k uzavření této smlouvy se vyžaduje pod sankcí její neplatnosti jednak předchozí písemný souhlas Správní rady povinného zřízené ve smyslu § 15/2 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, jednak písemné oznámení MŠMT ČR ve smyslu § 15/6 téhož zákona. V souladu s citovanou právní úpravou tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran, 
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učiněného na základě předchozího souhlasu Správní rady povinného a jejího písemného oznámení MŠMT ČR. 
  

 
2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem důkladně přečetly, že tato smlouva je výrazem jejich svobodné a vážně míněné vůle prosté omylu, uzavřené nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek na důkaz čehož připojují své podpisy.  
3. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat výlučně písemně, formou dodatků, pořadově   očíslovaných a potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran. 
4. Smlouva byla vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom stejnopisu a zbývající čtyři stejnopisy budou zaslány na Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město k provedení vkladu věcného práva do katastru nemovitostí. 
5. Ostatní záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, a zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, v platném znění.  

 Nedílnou součástí této smlouvy jsou:  
 příloha č. 1 – zmocnění ze dne 5. 1. 2004, Ing. Jaroslav Chmelíček, r. č. 620616/1071, Vídeňská 25, 639 00 Brno 
příloha č. 2 – geometrické plány:  584-302/2003 a 413 – 1401/2003. 

 
 
 
      Za povinného :                                                     Za JME : 
 

Brno ……………...      Brno ……………… 
 
 
 
 
 
 ………………………………….               …………………………………..      
        Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.                                                Ing. Jaroslav Chmelíček 
                        rektor                                                                          na základě plné moci 
 
 
  


