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Zákaznické číslo: 5100000748
Číslo Smlouvy: 9551687517
Číslo místa spotřeby: 3100715895

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí 
(dále jen "Smlouva")
Uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Zákazník
Jméno fyzické/právnické osoby: Město Holešov
IČ / DIČ: 00287172 / CZ00287172
Společnost je zapsaná v OR vedeném u , oddíl, vložka
Adresa trvalého bydliště/sídlo firmy: Masarykova 628,769 01 Holešov
Adresa pro doručování: Město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov
Telefon: 573521111, mobil: +420 573 521 111, e-mail: podatelna@holesov.cz

Dodavatel
E.0N Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice | IČ: 260782011 DIČ: CZ26078201 j Společnost je 
zapsána v OR vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1390 | Peněžní ústav: Komerční bankac a.s., číslo účtu: 
19-17608231/0100 | zastoupený na základě plné moci společností E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 
7, 370 01 České Budějovice | IC: 257335911 DIČ: CZ25733591 | Společnost je zapsána v OR vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl 
C, vložka 15066. Orgánem, který je oprávněn v zákonem stanovených případech rozhodovat spory mezi Zákazníkem a Dodavatelem a 
přijímat stížnosti Zákazníka, je Energetický regulační úřad (www.eru.cz). Stížnosti vyřizuje Dodavatel v souladu s OP a právním řádem 
ČR.

I. Předmět a obsah Smlouvy
Závazek Dodavatele dodávat Zákazníkovi elektřinu ze sítě nízkého napětí v množství, které je omezeno (určeno) hodnotou hlavního 
jističe a zajistit na vlastní jméno, na vlastní účet a v potřebném rozsahu související služby v elektroenergetice a závazek Zákazníka 
zaplatit Dodavateli cenu za dodanou elektřinu a cenu za související služby v elektroenergetice uplatňovanou v souladu s cenovou 
regulací, a to vše za podmínek dále uvedených.

II. Doba platnosti a účinnosti Smlouvy
1. Předpokládaný termín zahájení dodávky: dnem účinnosti změny zákazníka
2. Tato Smlouva je platná ode dne podpisu oběma smluvními stranami a účinná zahájením dodávky dle této Smlouvy. Smlouva je 
uzavřena na dobu určitou od 16.11.2018 do 31.12.2020.

III. Produkt, produktová řada, ceník, zálohy a platební podmínky
1. Produkt dodávky elektřiny: Accu
2. Pro období od 16.11.2018 do 31.12.2020 platí individuální cena za dodávku elektřiny uvedená v článku V. Zvláštní ujednání.
3. Výše zálohy do nejbližšího zúčtování: 1500 Kč
4. Způsob úhrady záloh: Převod z účtu
5. Způsob úhrady faktury: Převod zvúčtu
6. Zálohové období (cyklus záloh): Čtvrtletní
7. Variabilní symbol: 6161140792
8. Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu/kód banky: 000019-0001624691/0100

IV. Odběrné místo
Adresa odběrného místa: Zámecká 188,769 01 Holešov
EAN kód: 859182400205713120
Typ měření: C
Sazba distribuce: C 25d
Rezervovaný příkon (Hodnota hlavního jističe): 3x25A

V případě, kdy údaj o typu měření a/nebo hodnotě hlavního jističe a/nebo distribuční sazbě uvedený v této Smlouvě je jiný, než údaj 
evidovaný u příslušného provozovatele distribuční soustavy (dále jen "Distributor"), dohodly se smluvní strany, že platí údaj evidovaný 
Distributorem.

V. Zvláštní ujednání
Přepis elektroměru číslo 12068446.
Individuální cena za dodávku elektřiny pro období od 16.11.2018 do 31.12.2018:
a) 1040,- Kč/MWh za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu,
b) 1040,- Kč/MWh za dodávku elektřiny v nízkém tarifu,
c) 0,- Kč/měsíc za stálý plat.
Individuální cena za dodávku elektřiny pro období od 01.01.2019 do 31.12.2019:
a) 1706,- Kč/MWh za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu,
b) 1706,- Kč/MWh za dodávku elektřiny v nízkém tarifu,
c) 0,- Kč/měsíc za stálý plat.
Individuální cena za dodávku elektřiny pro období od 01.01.2020 do 31.12.2020:
a) 1706,- Kč/MWh za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu,
b) 1706,- Kč/MWh za dodávku elektřiny v nízkém tarifu,
c) 0,- Kč/měsíc za stálý plat.
Uvedené ceny jsou bez DPH a bez daně z elektřiny.

VI. Podmínky sdružených služeb dodávky elektřiny
1. Smluvní vztah se dále řídí Obchodními podmínkami dodávky elektřiny pro odběrná místa připojená z hladiny nízkého napětí (dále 
jen "OP"), které jsou součástí této Smlouvy.
2. OP platné od 1.1.2016 jsou po celou dobu trvání této Smlouvy neměnné.
3. V případě, že Zákazník neplní platební povinností a Dodavatel mu prokazatelně zašle písemnou upomínku, je oprávněn v této 
souvislosti Zákazníkovi vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 200 Kč. Zákazník se zavazuje uhradit Dodavateli tuto smluvní pokutu.
4. V případě, že Zákazník poruší povinnost dle odst. 2.2 nebo 2.3 OP, zavazuje se zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč.
5. Případný přeplatek či doplatek do výše 99 Kč včetně, který vznikne při vyúčtování sdružených služeb dodávky elektřiny, je 
Dodavatel oprávněn převést do příštího fakturačního období, s čímž Zákazník výslovně souhlasí.
6. V případě, že při změně dodavatele dojde k situaci uvedené v § 51 odst. 4) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, tj. probíhá 
odběr elektřiny v odběrném místě Zákazníka po dobu kratší než 10 pracovních dní bez smluvního subjektu zúčtování evidovaného 
pro odběrné místo Zákazníka, smluvní strany se dohodly, že se považuje za zahájení dodávky elektřiny den, od kterého nese 
Dodavatel odpovědnost za odchylku v odběrném místě Zákazníka, pokud právní předpisy nestanoví jinak.
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VH. Závěrečná ustanovení
Pokud tuto Smlouvu uzavírá Zákazník právnická osoba, bere osoba oprávněná jednat za takového Zákazníka na vědomí, že její 
identifikační a kontaktní údaje bude Dodavatel zpracovávat na základě oprávněného zájmu pro účely přípravy, uzavření a plnění 
smlouvy se zákazníkem, ochrany právních nároků a provozních potřeb. Proti takovému zpracování má tato osoba právo kdykoliv 
podat námitku.
Osoba oprávněná jednat za Zákazníka právnickou osobu a Zákazník podnikající fyzická osoba se zavazuje informovat kontaktní osoby 
o zpracování jejich osobních údajů.
Bližší informace o zpracování osobních údajů jednotlivých osob, včetně způsobu podání námitky, jsou uvedeny na webové stránce 
www.eon.cz, v sekci Ochrana osobních údajů, v části týkající se jednotlivých produktů.
Zákazník podpisem této Smlouvy uděluje souhlas, aby Dodavatel uzavřel s příslušným provozovatelem distribuční soustavy smlouvu, 
jejímž předmetem bude zajištění služby distribuční soustavy do výše uvedeného odběrného místa.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu lze uzavřít pouze v listinné podobě. Vylučuje se přijetí této nabídky tím, že se Zákazník podle 
ní zachová (např. uhradí platbu).
Zákazník prohlašuje, že se s obsahem a významem Smlouvy, OP a ceníků seznámil v dostatečném předstihu, rozumí jeho obsahu a 
vyjadřuje s těmito dokumenty souhlas, který stvrzuje svým podpisem níže. Ujednáním smluvních pokut není dotčen nárok 
Dodavatele na náhradu majetkové újmy.

Za Zákazníka:
V lfc)UE£Oi€ dne: 1VT\.IoA$
Osoba oprávněná k podpisu

jméno: Město Holešov

Za E.ON Energie, a.s.:
V Brně dne: 16.11.2018
Osoba oprávněná k podpisu na základě pověření

jméno: Pavel Urubek
Funkce: Vedoucí prodeje energie B2B

don
E. QN EfHKflto,
F. ft. Gerstoera 2151/6 
České Budé|ovice 7
370 Dl Č««ké Sudřjovfco 010

Podpis
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SMLOUVA č. 000 
o nájmu hrobového místa 

 
Smluvní strany  
 
Město Holešov, IČ: 00287172, se sídlem Masarykova 628, 769 01 Holešov, 
zastoupené obchodní společností 
Technické služby Holešov, s.r.o., se sídlem Květná 1555, 769 01Holešov, 
zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudu v Brno, oddíl C, vložka 35721 
IČ: 25583140, DIČ: CZ25583140 
za kterou jedná p. Libor  Liška, jednatel společnosti, 
dále jen pronajímatel, 
a 
jméno, příjmení:  
narozen:  
bytem:  
telefonní spojení:  
dále jen nájemce, 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o nájmu hrobového místa. 
 

I. 
Oprávnění k jednání 

1.1. Pronajímatel je na základě „Smlouvy o obstarání správy nemovitosti“ (mandátní 
smlouvy) uzavřené dne 1. 4. 2000 s vlastníkem, Městem Holešov, oprávněn svým 
jménem k jednáním, která jsou obsahem této smlouvy. 

 
II. 

Předmět smlouvy 
2.1. Předmětem této smlouvy je nájem hrobového místa nacházejícího se v  odd. č.0, řada 

č.0,  číslo 0+0/D na městském hřbitově v Holešově (pozemek parc. č. 1355, o výměře 
16905 m2, v obci a k.ú. Holešov), na ulici Grohova (dále jen pohřebiště). 

2.2. Jedná se o hrobové místo, o rozměrech 00,0m x 00,0m tedy o celkové výměře 00,00m2, 
sloužící ke zřízení hrobu. 

  
III. 

Přechod užívání 
3.1. Dnem účinnosti této smlouvy pronajímatel nájemci přenechává do užívání hrobové 

místo uvedené v čl. II. této smlouvy, a nájemce toto hrobové místo do svého užívání 
přebírá. 

 
IV. 

Doba platnosti smlouvy 
4.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
 

V. 
Nájemné, splatnost nájemného, změna výše nájemného 

5.1. Výše nájemného se stanovuje v souladu s Výměrem Ministerstva financí č. 01/2015, 
kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Při nájemném 5,-Kč/m2 a rok 
činí  nájemné za užívání hrobového místa uvedeného v čl. II. této smlouvy částku 
00,00Kč ročně. 

5.2. Cena za služby spojené s užíváním hrobového místa uvedeného v čl. II. této smlouvy je 
stanovena dohodou stran ve výši 32,-Kč/m2 a rok a sestává zejména ze služeb 
souvisejících s řádnou údržbou hřbitova, cest na hřbitově, zeleně, zajištěním vody 



a s tím spojenými náklady na údržbu vodovodního řádu, apod. Cena za služby za 
užívání hrobového místa uvedeného v čl. II. této smlouvy činí částku 000,00Kč ročně. 

5.3. Celkové nájemné hrobového místa a služby s tím spojené činí částku 000,00Kč ročně. 
5.4. Celkové nájemné hrobového místa a služby s tím spojené ve výši uvedené v čl. V. této 

smlouvy je splatné dopředu, vždy na tříleté období. První platba je splatná při podpisu 
této nájemní smlouvy, další jsou splatné na základě faktur, vystavených nájemci 
pronajímatelem. 

5.5. Pronajímatel je oprávněn i bez souhlasu nájemce zvýšit nájemné za užívání hrobového 
místa a cenu služeb s tím spojených o částku, rovnající se inflaci za uplynulý rok, 
případně upravit cenu v souladu rozhodnutím cenových orgánů o úředně stanovených 
cenách dle zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 

5.6. V případě, kdy v důsledku zvýšení nákladů k zajištění služeb spojených s pronájmem 
hrobového místa, vznikne potřeba cenu těchto služeb zvýšit o částku vyšší, než bude 
činit hodnota inflace za uplynulý rok, bude tak učiněno formou cenové doložky, která 
bude tvořít nedílnou v řadě číslovanou přílohu této smlouvy. Přitom pronajímatel 
předloží návrh cenové přílohy nájemci vždy nejpozději do 30. listopadu předchozího 
roku, než pro který bude sjednávána. Pokud se nájemce nevyjádří k cenové doložce do 
patnácti dnů ode dne, kdy mu bude oznámena, má se za to, že s ní souhlasí. 

5.7. Pokud nájemce v této patnáctidenní lhůtě sdělí pronajímateli, že s cenovou doložkou 
nesouhlasí, považuje se to za odstoupení od této smlouvy výpovědí dle čl. VIII. odst. 
8.2, za podmínek tam stanovených. Do doby ukončení platnosti smlouvy bude nájemce 
platit služby poskytnuté pronajímatelem dle této cenové doložky. 

 
VI. 

Sankce 
6.1. Pro případ, kdy bude nájemce v prodlení s úhradou nájemného za užívání hrobového 

místa a služeb s tím spojených, sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 3,00Kč za 
každý den prodlení. Tímto není dotčeno právo pronajímatele na zákonný úrok 
z prodlení. 

6.2. V takovém případě rovněž pronajímateli vzniká zadržovací právo k hrobce, pomníku 
a jinému hrobovému zařízení nájemce, které je umístěno na hrobovém místě, jež je 
předmětem této nájemní smlouvy. 

 
VII. 

Povinnosti účastníků 
7.1. Pronajímatel je zejména povinen: 

a) umožnit nájemci ukládání zemřelých v rakvích nebo zpopelněných ostatků do 
hrobového místa; 

b) umožnit nájemci v provozní době hřbitova vstup na pohřebiště a užívání zařízení 
pohřebiště pro výkon jeho práva po celou dobu jeho trvání; 

c) umožnit na základě svého předchozího písemného povolení vjezd přiměřených 
mechanismů potřebných pro ukládání těžkých dílů hrobového příslušenství. 

7.2. Nájemce je zejména povinen: 
a) užívat hrobové místo, které je předmětem této smluvy ke sjednanému účelu; 
b) při ukládání zemřelých a při manipulaci s uloženými a se zpopelněnými ostatky 

v hrobovém místě, plně respektovat platné předpisy o postupu při úmrtí  
a o pohřebnictví, jakož i pokyny správce pohřebiště; 

c) dodržovat platný řád pohřebiště a další předpisy v dané době platné;   
d) zřizovat hrobové zařízení a provádět jejich úpravy či změny pouze po předchozím 

souhlasu pronajímatele a po předchozím souhlasu stavebního úřadu, je-li toho 
v daném případě potřeba; 

e) udržovat propůjčené místo a hrobové zařízení na svůj náklad v řádném stavu a šetrně 
užívat ostatní vybavení a výsadbu na pohřebišti; 



f) bezodkladně oznámit pronajímateli osobu, na kterou převedl vlastnické právo 
k hrobovému zařízení. 

7.3. Nájemce není oprávněn zřídit k hrobovému místu, jež je podle čl. II této smlouvy 
předmětem nájmu, podnájem. 

 
VIII. 

Skončení nájmu 
8.1. Tuto nájemní smlouvu lze ukončit dohodou stran nebo výpovědí kteroukoli ze stran. 
8.2. V případě výpovědi činí výpovědní lhůta tři měsíce a počíná běžet prvním dnem 

běžného měsíce následujícího po oznámení výpovědi druhé straně. 
8.3. Nájem nemůže být ukončen před uplynutím tlecí doby v daném hrobovém místě. 
 

IX. 
Povinnosti při skončení nájmu 

9.1. Nájemce je povinen do ukončení nájmu vyklidit najaté hrobové místo a odstranit 
hrobová zařízení, na něm se nacházející.  

9.2. Nedostojí-li nájemce své povinnosti uvedené v odst. 1, vyklidí pronajaté hrobové místo 
pronajímatel na náklady nájemce. Za tímto účelem svědčí pronajímateli zadržovací 
právo k hrobnímu zařízení.  

9.3. Nájemce je povinen až do ukončení nájmu řádně platit nájemné. 
 

X. 
Doručování, zástupce nájemce 

10.1. Nájemce je povinen pronajímateli neprodleně oznámit všechny údaje, které jsou 
potřebné pro doručování písemností nájemci, zejména změny  trvalého bydliště, změny 
jména či příjmení, adresy pro doručování, apod. 

10.2. Písemnosti zasílá pronajímatel nájemci prostřednictvím držitele poštovní licence na 
jméno a adresu, uvedenou v záhlaví v této smlouvy, případně na adresu, kterou nájemce 
pronajímateli naposledy sdělil. 

10.3. Je-li takto zasláno doporučené psaní s doručenkou, považuje se písemnost za doručenou 
uplynutím posledního dne úložní lhůty u držitele poštovní licence. Nájemce výslovně 
souhlasí s tím, že takovéto doručení má i hmotně-právní účinky. 

10.4. Nebude-li možné nájemce na výše uvedených adresách kontaktovat, určuje nájemce  
          jako svého zástupce ……………….......................................................................................tel.:.........................................,     
          bytem ....................................................................................................................................... . __________________ 
                                                                                                              podpis nájemce 
10.5. Zástupce nájemce slouží zejména pro případ úmrtí nájemce za účinnosti této smlouvy  

a to pro období do pravomocného skončení dědického řízení. 
 

XI. 
Osobní údaje 

11.1. Nájemce uvedený v této smlouvě souhlasí, aby jeho osobní údaje v rozsahu: jméno, 
příjmení, titul, datum a místo narození a adresa bydliště, byly pronajímatelem 
evidovány a zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, v počítačové databázi nájemců míst na pohřebištích, případně vlastníků 
hrobového zařízení a použity k plnění všech povinností a práv, které s provozováním 
pohřebiště souvisí.  

         Jedná se zejména o: 
a) obesílání nájemce a vlastníka hrobového zařízení; 
b) zjišťování údajů o změně adresy bydliště nájemce a vlastníka hrobového zařízení; 
c) zjišťování údajů o osobách oprávněných v dědickém řízení v případě úmrtí nájemce; 
d) předání osobních údajů vlastníku pohřebiště v případě ukončení jeho provozování ze 

strany pronajímatele; 
e) zveřejnění o neuhrazení závazku nájemce vůči pronajímateli. 



11.2. Nájemce se zavazuje nepřevést vlastnictví k hrobovému zařízení bez toho, aby jeho 
nastávající vlastník vydal pronajímateli svůj písemný souhlas k evidování a zpracování 
svých osobních údajů. 

11.3. Pronajímatel, který je současně i zpracovatelem osobních údajů se zavazuje nepoužít ani 
nezneužít osobní údaje k jinému, než uvedenému účelu. 

 
XII. 

Odkaz na právní předpisy 
12.1. Práva a povinnosti účastníků, neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č.256/2001 

Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník ve znění pozdějších předpisů, a dalšími v dané době platnými a účinnými 
právními předpisy. 

 
XIII. 

Definice 
13.1. Hrobovým zařízením pro účely této smlouvy se rozumí: 

a) hrobní stavba – vždy věc movitá, kterou lze oddělit bez poškození hrobu, a to rámy, 
krycí desky a pomník;                       

b) hrobka – vždy věc nemovitá, kterou nelze oddělit bez poškození hrobu, a to v podobě 
podzemní či nadzemní stavby, při jejichž povolování je nutno postupovat v souladu 
se stavebním  zákonem; 

c) příslušenství hrobního zařízení – věc, která přísluší k hrobní stavbě či hrobce, např. 
urna, lampa apod.                                            

 
XIV. 

Závěrečná ustanovení 
14.1.Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami  
          a účinnosti zaplacením první platby nájemného a služeb v souladu s čl. V odst. 5.4. 
14.2. Strany prohlašují, že jsou plně způsobilé k právnímu jednání, a že jim nejsou známy      
          žádné skutečnosti, které by je v podpisu této smlouvy omezovaly. 
14.3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech stejné právní síly, z nichž po jednom      
          obdrží každá ze stran.  
14.4. Poté, co byla smlouva stranami přečtena, tyto prohlašují, že smlouvě rozumí, tato   

smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle a není uzavíraná v tísni či za nápadně  
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho ji dnešního dne podepisují. 

14.5. Smluvní strany se při zpracování osobních údajů zavazují, že budou tyto osobní údaje 
zpracovávat v souladu s „Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES“. 

 
 
  
V Holešově, dne ......................................              V Holešově, dne ......................................  
 
Pronajímatel:      Nájemce: 
 
 
 
___________________________                    ___________________________ 
                                                                                                       






