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Liberec, dne 29. 3. 2022 

 

Věc: Návrh ČEZ Distribuce a.s. na způsob oceňování věcných břemen v obcích a městech 
Libereckého kraje  

 

 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 
z jednání mezi SOLK a ČEZ Distribuce a.s. (dále ČEZd) dne 8. 3. 2022 vyplynul níže uvedený návrh 
na způsob oceňování věcných břemen (dále VB) v obcích a městech Libereckého kraje. Obce a města 
mají následující možnosti postupu při oceňování VB, který si zvolit: 
 

1) návrh ceny zjištěné podle aplikace E-břemeno + 20 % bonifikace, přičemž 
minimální cena VB je stanovena na 2 000,- Kč/VB a výše bonifikace je max. 
20 000,- Kč/VB 

nebo  

2) návrh ceny podle znaleckého posudku, jehož zadavatelem je ČEZd. 
nebo  

3) kombinace těchto postupů (např. nad určitou hodnotu VB zpracování znaleckého 
posudku, jejíž výši si stanoví obec po dohodě s ČEZd). 

 

Na jednání 8. 3. 2022 zástupci ČEZd obcím nabídli, že u prvních 5 oceňovaných věcných 
břemen vyhotoví oba návrhy, aby obce viděly, že výpočet podle aplikace E-břemeno je reálný a 

pro obě strany výhodnější (pro obce díky bonifikaci a pro ČEZd je bez platby za znalecký posudek). 

Dále obcím zůstává možnost vybírat poplatek za zábor veřejného prostranství v průběhu 
stavby technické infrastruktury (dále TI) (x Kč/m²/den), který stanoví platná obecně závazná 
vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, vydaná obcí.  
Obce a města vesměs požadují, aby smlouva o VB byla uzavřena na dobu životnosti TI. ČEZd 
bude preferovat uzavření smluv o VB na dobu neurčitou. ČEZd bude při přípravě stavby TI vždy 
jednat předem s obcí o výši VB dle zvoleného postupu. 

Paní starostka, pan starosta  
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Uvedený postup byl schválen Radou SOLK s tím, že jej SOLK nabídne všem obcím a městům 

Libereckého kraje. 

 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, dovolujeme si Vám tedy nabídnout, aby se 
Vaše obec či město k výše uvedenému návrhu připojila a zvolila si variantu postupu při oceňování 
VB ve Vaší obci či městě.  

Po schválení konkrétného postupu při oceňování VB v příslušných orgánech obce či města 

nám zašlete informaci o souhlasu s připojením se k uvedenému návrhu a zvoleném postupu 
oceňování VB vč. výpisu usnesení orgánu obce či města, který o tom rozhodl. My Vámi dodané 

dokumenty předáme paní Evě Zubričanové, regionální reprezentantce ČEZd. Tyto dokumenty 

můžete také poslat přímo paní Zubričanové na její e-mail: eva.zubricanova@cezdistribuce.cz nebo ji 

můžete kontaktovat na telefonu 724 754 239.  

 

 

 

 

S pozdravem      Jaroslav Hanzlíček   

              Ředitel Kanceláře SOLK 
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