
 

 1 

Memorandum o spolupráci při výstavbě sdruženého vedení  

 

podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

uzavřené mezi 

ČEPS, a.s. 

 

IČO: 257 02 556 

se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 5597 

 

zastoupená: 

Ing. Svatoplukem Vnoučkem, Ph.D. místopředsedou představenstva 

Ing. Karlem Slončíkem, členem představenstva 

 

(dále jen „ČEPS“) 

a 

ČEZ Distribuce, a. s. 

 

IČO: 247 29 035 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spis. 

zn. B 2145 

 

zastoupená: 

Ing. Radimem Černým, místopředsedou představenstva 

Ing. Martinem Molingerem, členem představenstva 

 

(dále jen „ČEZdi“) 

a 

Městská část Praha-Dolní Chabry 

IČO: 00231274 

DIČ: CZ00231274 

se sídlem Hrušovanské nám. 253/5, Praha-Dolní Chabry, PSČ: 184 00  

zastoupená: 

Mgr. Kateřinou Šilhovou Šafránkovou, starostkou městské části 
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(dále jen „MČ“) 

 

a 

Hlavní město Praha 

IČO: 00064581 

se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01  

zastoupené: 

 

(dále jen „HMP“) 

 

(společně dále jen „smluvní strany“) 

 

Preambule 

ČEPS pro plnění svých povinností uložených jí zákonem č. 458/2000 Sb., energetický 

zákon, zejména podle § 24 odst. 1 energetického zákona, spočívající v povinnosti 

zajistit bezpečný, spolehlivý a efektivní provoz, obnovu a rozvoj přenosové soustavy, 

plánuje výstavbu nového nadzemního elektroenergetického vedení přenosové 

soustavy na napěťové hladině 400 kV s označením „V409/419 – smyčka PSE“ Praha 

– Čimice, Dolní Chabry“ (dále jen „Vedení PS“), které se nachází i na území MČ, mimo 

jiné i na pozemku parc. č. 1395/1 v katastrálním území Dolní Chabry, ve vlastnictví 

MČ. 

MČ je toho názoru, že trasa Vedení PS, v části nacházející se na území MČ, není 

zcela v souladu s požadavky MČ na využívání území. MČ rovněž poukazuje na 

povinnost ČEPS šetřit vlastnická práva a minimalizovat zásahy do nich, která vyplývá 

z právních předpisů, zejména z energetického zákona. MČ argumentuje 

nekoordinovanou výstavbou sítí technické infrastruktury. Na území MČ se totiž 

nachází již část elektroenergetického nadzemního dvojitého vedení distribuční 

soustavy napěťové hladiny 110 kV vlastníka a provozovatele ČEZ Distribuce, a.s. s 

označením V919/920, konkrétně jde o rozsah stožárů č. 124 až č. 128 (dále jen „Část 

vedení DS“). Část vedení DS je z pohledu MČ pro obyvatelstvo MČ značně zatěžující, 

přičemž Vedení PS by v případě, že by bylo realizováno dle současného projektu 

ČEPS, tj. v nové trase pouze jako samostatné nadzemní Vedení PS, území MČ 

zásadním způsobem dále, dle názoru MČ, omezovalo. MČ je z veřejných zdrojů 

známo, že část Vedení PS je řešena jako tzv. nadzemní sdružené vedení, tj. vedení, 

které umožňuje umístit (zavěsit) na stožáry Vedení PS vedení dvou 

elektroenergetických nadzemních soustav, přenosové a distribuční zároveň (dále jen 

„sdružené vedení“). Část sdruženého vedení je plánováno z důvodu nutné 

koordinace s jinými záměry v území a pouze v rozsahu, který je nezbytný k realizaci 
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Vedení PS a dále již pokračuje pouze jako samostatné nadzemní Vedení PS. 

Sdružené vedení tedy podle současného projektu ČEPS nezahrnuje Část vedení DS. 

MČ poukazuje na to, že logickým výsledkem výstavby nového vedení přenosové 

soustavy by mělo být jeho sdružení s Částí vedení DS, čímž by se uvolnilo omezení 

území vyplývající z provozu Části vedení DS.  MČ se obává, že pokud nebude Část 

vedení DS sdružena s Vedením PS nyní, vzhledem k problematice územního 

plánování, probíhajícímu rozvoji území MČ a záměrům ČEPS a ČEZdi, ke sdružení 

vedení již nedojde.  

Ze všech shora uvedených důvodů MČ požaduje, aby bylo Vedení PS změněno tak, 

aby Část vedení DS byla zcela odstraněna a přemístěna na společné stožáry, tedy 

aby bylo dosud plánované sdružené vedení rozšířeno tak, aby zahrnulo nejen Vedení 

PS, ale i Část vedení DS (dále jen „Rozšířené sdružené vedení“) a aby bylo pro 

obyvatelstvo a území MČ co nejméně zatěžující, a to tak jak je blíže specifikováno 

v příloze č. 2 Memoranda (vše dále také jen jako „účel Memoranda“). 

ČEPS zcela nesdílí výše uvedený názor MČ týkající se požadavků na využívání území, 

chápe však požadavky MČ a je si také vědoma své odpovědnosti za plnění svých 

shora uvedených povinností. Posoudila proto detailně návrh MČ a jeho proveditelnost 

v kontextu celého Vedení PS, posoudila dopady na dotčené území a dopady na 

Vedení PS. Vzhledem k tomu, že Část vedení DS je majetkem ČEZdi, požádala ČEPS 

o posouzení i ČEZdi.  

ČEPS a ČEZdi upozorňují, jak již bylo řečeno na osobních jednáních se zástupci MČ, 

že sdružená vedení obecně, obzvláště pak sdružená vedení dvou provozovatelů, mají 

zásadní technická a provozní omezení. Ve snaze zajistit v maximální možné míře 

bezpečný a spolehlivý provoz obou soustav jsou sdružená vedení navrhována jen jako 

výjimečná, nestandardní řešení, a to jen v nejnutnějších a silně odůvodněných 

případech. 

ČEPS a ČEZdi se shodly na tom, že přestože řešení požadované MČ je pro ně 

značným ústupkem ve prospěch MČ, je v tomto případě Rozšířené sdružení vedení 

dostatečně odůvodněné, a to zejména z dlouhodobého pohledu využívání území MČ 

ze strany jeho obyvatel, jelikož zmírňuje fragmentaci území stavbami liniové technické 

infrastruktury a zároveň toto řešení ještě stále umožní včasné splnění zákonné 

povinnosti ČEPS zajistit bezpečný a spolehlivý provoz přenosové soustavy pro 

zásobování hlavního města Prahy elektrickou energií.  

Vzhledem k tomu, že MČ požadované Rozšířené sdružené vedení je ve prospěch MČ 

a jeho obyvatel, a ČEPS a ČEZdi budou muset pro jeho realizaci podstoupit značné 

úsilí spojené zejména s nutností změny současného projektu Vedení PS, je 

pochopitelné a nezbytné, aby MČ své představy o způsobu realizace Rozšířeného 

sdruženého vedení již v čase neměnila a poskytla Rozšířenému sdruženému vedení 

potřebnou součinnost a podporu. Pokud bude ČEPS postupovat v souladu s účelem 

Memoranda nebude proto MČ požadovat jiné řešení odchylné od řešení uvedeného v 

příloze č. 2 Memoranda. 

Vedení PS i Rozšířené sdružené vedení se dotýká nejen území ve správním obvodě 

MČ, ale i území HMP. Podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
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pozdějších předpisů je úkolem HMP, mimo jiné, i péče o všestranný rozvoj jeho území 

a o potřeby jeho občanů, uspokojování potřeb jejich bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, 

dopravy, apod. Při plnění těchto úkolů je HMP rovněž povinna chránit veřejný zájem 

vyjádřený v zákonech. Vedení PS a Rozšířené sdružené vedení stavbami přenosové 

soustavy, která je podle § 2 odst. 2 písm. a) bodu 10 a § 3 odst. 2 energetického 

zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Vedení PS a Rozšířené 

sdružené vedení jsou nezbytné pro zásobování hlavního města Prahy elektrickou 

energií. Vzhledem ke všem těmto skutečnostem je smluvní stranou Memoranda i 

HMP. 

Z uvedených důvodů proto ČEPS, ČEZdi, MČ a HMP uzavírají Memorandum, v němž 

se smluvní strany zavazují k naplnění účelu Memoranda, které zároveň definuje 

postoje jednotlivých smluvních stran, stanovuje jejich práva a povinnosti tak, aby došlo 

k naplnění účelu Memoranda.  

 

Článek 1 

Předmět smlouvy 

1.1  Smluvní strany se zavazují ke spolupráci při naplnění účelu Memoranda. MČ 

nebude považovat řešení uvedené v příloze č. 2 Memoranda za rozporné se zájmy 

MČ.  

1.2  V přílohách Memoranda jsou znázorněny: 

- Příloha č. 1 - Vedení PS bez Rozšířeného sdruženého vedení  

- Příloha č. 2 – Vedení PS včetně Rozšířeného sdruženého vedení.   

 

Článek 2 

Povinnosti smluvních stran 

2.1 ČEZdi souhlasí s přeložkou Části vedení DS spočívající v odstranění Části 

vedení DS a jejím přemístěním na stožáry sdruženého vedení, stejně jako s účelem 

Memoranda. Pro tyto účely ČEZdi s ČEPS uzavře dodatek ke smlouvě o realizaci 

sdruženého vedení, která je mezi nimi uzavřena. 

2.2  ČEPS zajistí na své náklady kompletní přípravu a odstranění Části vedení DS 

a následně zajistí na své náklady realizaci Rozšířeného sdruženého vedení.  Tento 

závazek ČEPS provede veškerými kroky, které budou pro uvedené zajištění nezbytné 

(bez ohledu na to, zda jsou přímo uvedeny v tomto Memorandu či nikoliv), zejména 

dostatečnou a kvalifikovanou změnou dokumentace pro vydání společného povolení 

a změnou v zajišťování majetkoprávních titulů k realizaci Rozšířeného sdruženého 

vedení na cizích pozemcích, stejně jako všemi dalšími činnostmi, které jsou k naplnění 

účelu Memoranda nezbytné. 

2.3  MČ poskytne ČEPS a ČEZdi k naplnění účelu Memoranda potřebnou 

součinnost a podporu ve všech činnostech, které jsou k naplnění účelu Memoranda 
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nezbytné (bez ohledu na to, zda jsou přímo uvedeny v tomto Memorandu či nikoliv), a 

to na základě písemné výzvy ze strany ČEPS a/nebo ČEZdi s přiměřenou lhůtou podle 

povahy věci, která nebude kratší než 30 pracovních dnů, nebude-li vyplývat 

z rozhodnutí orgánu veřejné moci lhůta kratší. V takovém případě se MČ zavazuje 

poskytnout nezbytnou součinnost v určené lhůtě.   

2.4  MČ v případě, že jí ČEPS, poskytne veškeré nezbytné a požadované podklady 

pro změnu koridoru pro naplnění účelu Memoranda (k čemuž se ČEPS tímto 

zavazuje), iniciuje na základě těchto podkladů zapracování (vymezení) koridorů pro 

rozšíření části sdruženého vedení do Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 

Prahy (dále jen „ÚP“) skrze v současné době probíhající proces pořízení změn ÚP 

v rámci vlny č. 11 tak, aby zahrnoval i překládanou Část vedení DS (dále jen „Změna 

ÚP“). Pro realizaci současného projektu Vedení PS je ve vlně změn č. 11 na návrh 

ČEPS projednávána změna č. Z3117/11, MČ bude tedy požadovat změnu této změny. 

Změnu ÚP uplatní MČ v rámci společného projednání změny č. Z3117/11 podáním 

připomínky, která je přílohou č. 3 Memoranda, ve lhůtě stanovené stavebním zákonem 

pro její podání (pouze v případě, že se nebude konat společné projednání, pak na 

veřejném projednání). ČEPS je odpovědná za řádné a včasné obstarání, resp. 

vyhotovení, všech návrhů, plánů, nákresů, stanovisek, vyjádření a ostatních 

dokumentů potřebných ke Změně ÚP, které si Magistrát Hlavního města Prahy po 

podání připomínky MČ vyžádá, přičemž ponese náklady na jejich zhotovení (dále jen 

„Dokumentace změny ÚP“).  Žádný souhlas MČ s Dokumentací změny ÚP nebude 

považován za potvrzení její dostatečnosti nebo správnosti pro účely Změny ÚP a 

ČEPS zůstává plně a výlučně odpovědná za takovou dostatečnost. Iniciování Změny 

ÚP nelze jakkoliv považovat za souhlas MČ se současným projektem Vedením PS 

podle přílohy č. 1 Memoranda. 

2.5  Dokud nedojde k vydání Změny ÚP (i přes poskytnutou součinnost ze strany 

ČEPS) bude ČEPS pokračovat v realizaci současného projektu Vedení PS (tj. bez 

Rozšíření sdruženého vedení). Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, 

že není v rozporu s účelem Memoranda, pokud se bude MČ jakkoliv bránit proti 

přípravě a realizaci současného projektu Vedení PS podle přílohy č. 1 Memoranda, 

pokud příprava a realizace Vedení PS není v souladu s účelem Memoranda (tj. pokud 

neobsahuje Rozšířené sdružené vedení).   

2.6  Pokud dojde k zamítnutí změny č. Z3117/11 nebo nedojde k vydání Změny ÚP 

(obsahující změnu č. Z3117/11) do 5 let ode dne uzavření Memoranda, je kterákoliv 

smluvní strana oprávněna od Memoranda odstoupit. V případě, že MČ nebude 

opakovaně poskytovat potřebnou součinnost a podporu uvedenou v Memorandu, 

ačkoliv k tomu byla v souladu s článkem 2.3 Memoranda písemně vyzvána, a ČEPS 

MČ na tuto skutečnost písemně upozorní a poskytne ji přiměřenou dodatečnou lhůtu 

k nápravě (ne kratší 30 dnů), a MČ přesto nezjedná nápravu, je ČEPS oprávněna od 

Memoranda odstoupit. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že v případě 

odstoupení smluvní strany z důvodu podle věty první, nemají smluvní strany nárok na 

úhradu jakékoliv kompenzace a/nebo nákladů, které jim v souvislosti s Memorandem 

a/nebo realizací Rozšířeného sdruženého vedení vzniknou.  
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2.7 V případě, že bude ČEPS postupovat v souladu s účelem Memoranda, nebude 

MČ požadovat ani podporovat žádnou další změnu trasy odchylné od řešení 

uvedeného v příloze č. 2 Memoranda. 

2.8 MČ souhlasí s umístěním, povolením, výstavbou a provozováním Rozšířeného 

sdruženého vedení včetně s ním souvisejícího řešení uvedeného v příloze č. 2 

Memoranda  a nebude tento svůj souhlas měnit v povolovacích řízeních týkajících se 

řešení uvedeného v příloze č. 2 Memoranda ani v jiných, s povolením stavby 

souvisejících, procesech, to vše za předpokladu, že jednání ČEPS a/nebo ČEZdi bude 

v souladu s účelem Memoranda, právními předpisy, bude šetřit oprávněné zájmy MČ 

a ČEPS a/nebo ČEZdi budou řádně plnit své závazky z Memoranda vyplývající. 

V případě písemné žádosti ČEPS nebo ČEZdi jim MČ (za předpokladu uvedeného 

v předchozí větě) vydá písemný souhlas ke všem řízením orgánů veřejné moci, která 

budou vedena pro potřeby realizace řešení uvedeného v příloze č. 2 Memoranda; 

souhlas bude ČEPS nebo ČEZdi v těchto řízeních moci použít. 

2.9 V případě, že bude vydán veřejnoprávní akt orgánů veřejné moci, který bude 

v souladu s účelem Memoranda, tj. v souladu s realizací řešení uvedeného v příloze 

č. 2 Memoranda, zavazuje se MČ proti takovému aktu nebrojit. Pokud již k takovému 

jednání MČ došlo před uzavřením Memoranda, a takové jednání trvá i po Změně ÚP, 

zavazuje se MČ učinit bezodkladně veškeré nezbytné úkony k ukončení takového 

jednání (např. zpětvzetí žaloby MČ proti rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, 

č. j. MHMP 703740/2021 ze dne 19. 5. 2021). 

2.10  V případě porušení povinností je porušující smluvní strana povinna nahradit 

poškozené smluvní straně náhradu újmy způsobenou porušením povinností pouze 

v případě, kdy k porušení povinností dojde úmyslně či z hrubé nedbalosti. Překážkou 

ve smyslu § 2913 občanského zákoníku je i nedosažení účelu Memoranda z důvodu 

objektivní nemožnosti získat správní akt orgánu veřejné moci, bez kterého není možné 

naplnit účel Memoranda, avšak pouze tehdy, pokud smluvní strana, která jej měla 

zajistit, či smluvní strana, která na jeho zajištění měla spolupracovat, vyvinula 

maximální spravedlivě očekávatelné úsilí k jeho získání.  

 

Článek 3 

Závěrečná ustanovení 

3.1 Smluvní strany prohlašují, že Memorandum vyjadřuje jejich pravou, svobodnou 

a vážnou vůli, nebylo uzavřeno v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, na 

důkaz čehož smluvní strany připojují své podpisy. 

3.2 Memorandum je vyhotoveno ve 8 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních 

stran obdrží po dvou vyhotoveních. 

 

3.3 Memorandum může být měněno či doplňováno pouze formou písemných, 

vzestupně číslovaných dodatků opatřených podpisy smluvních stran. 
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3.4     Účastníci Memoranda berou na vědomí, že podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jsou povinni na dotaz 

třetí osoby poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti a souhlasí s tím, aby 

veškeré informace v Memorandu obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly 

poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašují, že nic z obsahu 

Memoranda nepovažují za důvěrné ani za obchodní tajemství. 

3.5   Účastníci Memoranda výslovně souhlasí s tím, aby Memorandum bylo uvedeno 

v Centrální evidenci smluv (CES) vedené HMP, která je veřejně přístupná a která 

obsahuje údaje o účastnících Memoranda, datum jeho podpisu a text Memoranda. 

 

3.6   V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 

znění pozdějších předpisů, tímto HMP potvrzuje, že uzavření Memoranda schválila 

rada hlavního města Prahy usnesením č………. ze dne……. Na straně MČ bylo 

uzavření tohoto Memoranda schváleno usnesením zastupitelstva MČ č…………ze 

dne……… 

 

Přílohy:  

 

Příloha č. 1 - Znázornění stávajících a plánovaných Vedení PS a DS podle současného 

projektu ČEPS 

Příloha č. 2 - Znázornění Vedení PS včetně Rozšířeného sdruženého vedení 

Příloha č. 3 - Připomínka MČ – návrh na změnu návrhu změny č. Z3117/11 

 

 

 

 

V Praze dne …..……    V Praze dne ……………. 

 

 

 

            

Ing. Svatopluk Vnouček, Ph.D.    MČ Dolní Chabry 

místopředseda představenstva  

ČEPS, a. s. 

   

        

 

V Praze dne ……………. 

 

 



 

 8 

            

Ing. Karel Slončík     HLM Praha 

člen představenstva 

ČEPS, a. s. 

 

 

V Praze dne …..…… 

 

 

     

ČEZ Distribuce, a. s. 

Ing. Radim Černý   

místopředseda představenstva 

 

 

 

     

ČEZ Distribuce, a. s. 

Ing. Martin Molinger 

člen představenstva 
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Příloha č.1 Memoranda o spolupráci při výstavbě sdruženého vedení  

 

Znázornění stávajících a plánovaných Vedení PS a DS podle současného 

projektu ČEPS  
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Příloha č.2 Memoranda o spolupráci při výstavbě sdruženého vedení  

 

Znázornění Vedení PS včetně Rozšířeného sdruženého vedení 
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Příloha č. 3 Memoranda o spolupráci při výstavbě sdruženého vedení  

Připomínka MČ – návrh na změnu návrhu změny č. Z3117/11 

 

Magistrát hlavního města Prahy 

Odbor územního rozvoje 

Jungmannova 35/29 

110 00 Praha 1 

 

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Místo odeslání / 

dne 

    
 

   

    

 

Připomínka k návrhu Změny č. 3117 vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 

Prahy podle § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon 

 

 

Vážení, 

 

Městská část Praha – Dolní Chabry (dále jen „MČ“) podává tímto připomínku k návrhu změny 

č. 3117 vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále jen „ÚPSÚ“). 

 

Připomínka se týká vymezení koridoru pro výstavbu nového nadzemního 

elektroenergetického vedení přenosové soustavy na napěťové hladině 400 kV 

s označením „V409/419 – smyčka PSE“ (dále jen „Vedení PS“), které je navrženo i na území 

MČ. 

 

Vzhledem k tomu, že na území MČ se již nachází část elektroenergetického nadzemního 

dvojitého vedení distribuční soustavy napěťové hladiny 110 kV vlastníka a provozovatele ČEZ 

Distribuce, a.s. s označením V919/920, konkrétně jde o rozsah stožárů č. 124 až č. 128 (dále 

jen „Část vedení DS“), které je pro obyvatelstvo MČ zatěžující, MČ požaduje rozšířit část 

koridoru Vedení PS navrhovaného ve změně č. 3117 o umožnění přeložení Části vedení 

DS do koridoru Vedení PS dle přiloženého schématu. 
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Odůvodnění připomínky: 

 

Odstraněním a přeložením Části vedení DS na společné stožáry Vedení PS, tedy rozšířením 

plánovaného sdruženého vedení o Část vedení DS, se zvýší komfort obyvatel MČ a území, 

které je nyní dotčeno Částí vedení DS bude uvolněno pro další rozvoj MČ. 

 

Ve věci této připomínky již proběhla jednání MČ se společnostmi ČEPS, a.s. a ČEZ Distribuce, 

a. s. Dne XXX bylo mezi nimi uzavřeno memorandum, kterým se jeho smluvní strany zavazují 

ke spolupráci a podpoře přeložení Části vedení DS, resp. rozšíření plánovaného sdruženého 

vedení včetně společné podpory této připomínky. 

 

S pozdravem   

                                                                                                

MČ Dolní Chabry 
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Příloha: Schéma rozšíření sdruženého vedení o Část vedení DS 

 

 


