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NÁZEV: 
 Dohoda o postoupení Smlouvy o zaručených úsporách energie č. EPC 1401170003 

 

 

ANOTACE: 
Firma CATUM s.r.o. má zájem předat všechna práva ze Smlouvy č. EPC 1401170003 firmě 
PROSPERITA Energy, a.s.. Přes tuto firmu běží financování projektu EPC 
  

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje Dohodu o postoupení Smlouvy o zaručených úsporách 
energie č. EPC 1401170003 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 
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Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení:  

Zpracoval: o. KS 
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Be Bez osobních údajů 
 b  



Název materiálu: Dohoda o postoupení Smlouvy o zaručených úsporách energie č. EPC 
1401170003 
 
 
Počet stran:  3 
 
Počet příloh: 1 - smlouva 
 
 
Popis: 
Firma, která instalovala zařízení – reduktory, chce postoupit smlouvu firmě, která reduktory 
financuje metodou EPC. Předmětná smlouva je přílohou tohoto materiálu. 
 
 
Geneze případu 
Po předložení nabídky společnosti Cautum, s. r. o. na instalaci zařízení pro úsporu elektrické 
energie na veřejném osvětlení (VO) Lightwox LWE 3040 proběhlo seznámení s projektem                 
a vyjasnění otázek ohledně kompatibility v návaznosti na další provoz VO ve Žďáře nad Sázavou. 
Jako prvotní část projektu bylo zakoupeno zařízení (reduktor) a instalováno dodavatelem do 
rozvaděče VO v ulici Květná na jaře 2012. Provozem zařízení docházelo k úspoře el. energie 
18,6%, což jsme si ověřili i naším nezávislým měřením v červenci 2012. 
Po vyhodnocení provozu bylo rozhodnuto o vypsání zakázky na dodávku 21 ks reduktorů do 
rozvaděčů VO v hodnotě 1,150.000Kč s DPH. Zvoleny byly ty úseky VO, u kterých již proběhla 
úplná nebo částečná rekonstrukce. Investice se splácí metodou EPC. Reduktory byly instalovány a 
zprovozněny během prosince  2014. 
  
Pro informaci uvádíme vyhodnocení za rok 2015 
  
Průměrná úspora za 12 měsíců – 25,89%. 
Celková úspora finančních prostředků za uspořenou energii – 518.587 Kč 
z toho použito na splácení EPC – 344.348,10 Kč. 
Pozn. – ceny jsou bez DPH. 
  
 
 
Návrh řešení 
Schválení dohody o postoupení smlouvy 
 
Varianty návrhu usnesení 

nejsou 

 
Doporučení předkladatele 
 
Bez osobních údajů 
 
Stanoviska  
 
 
 
 
 
 



CAUTUM ® 

Vazeny zakazniku, 

reagujeme na nadchazejici skutecnost s cedovanim Vasi smlouvy Energy 
performance contract uzavrene dne 13. 10. 2014. 

Jelikoz s nasi spolecnosti CAUTUM s.r.o. uzce spolupracuje investor PROSPERITA 
Energy, a.s. jsou EPC smlouvy uzavirany vyhradne s timto subjektem. 

V obdobi pocatku naseho projektu byly vsak smlouvy uzavirany primos dodavatelem 
technologie, cili s nasi spolecnosti, ovsem financovani jiz bezelo pres naseho 
partnera, stejne tak dalsi uzavirane zakazky v pozdejsi dobe. 

Jelikoz vsechny ostatni EPC projekty bezi pres nej, je podpis Dohody o postoupeni 
Smlouvy o zarucenych usporach energie (Energy performance contract c. 
PWM1401170003) pouze formalitou k narovnani stavu a zjednoduseni ucetnich 
operaci. 

Pro Vas jako klienta se podpisem Dohody nic podstatneho nemeni. 

Verime, ze budete s nasi spolecnosti nadale spokojeni. 

S pozdravem a pranim prijemneho dne 

Be. Monika Banasova 

administrativa 



     

Dohoda o postoupení Smlouvy o zaručených úsporách energie (Energy 
performance contract) č. EPC1401170003 

 
 
Pronajímatel: 
Obchodní společnost:  CAUTUM s.r.o. 
se sídlem:               Kubelíkova 1224/42, Praha 130 00   
IČ:                                    29014646 
DIČ:                                  CZ29014646 
spisová značka:               oddíl C 160026 vedená u Městského soudu v Praze 
zastoupena:                     Vladanem Pitelem, jednatelem společnosti 
bankovní spojení:            245281875/0300 
 
Nájemce: 
Obchodní společnost:     Město Žďár nad Sázavou 
se sídlem:                          Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou  591 01 
IČ:                                      00295841 
DIČ:    CZ00295841 
spisová značka:   801 – Obec nebo městská část hlavního města Prahy 
bankovní spojení :    19-328751/0100 
 
Přejímatel:  
Obchodní společnost:  PROSPERITA Energy, a.s. 
se sídlem:               V Chotejně 1307/9, Hostivař, 102 00 Praha 10  
IČ:                                    02389169 
DIČ:                                  CZ02389169 
spisová značka:               oddíl B 19477, vedena u Měst.soudu v Praze 
zastoupena:                     Zdeňkem Sobkem, předsedou představenstva 
    Ing. Pavlem Ratiborským, místopředsedou představenstva 
bankovní spojení:            117514363/0300 
tel. :    773770770, 737207780 
e-mail :    info@elektrinajinak.cz, kolarikova@tomaas.cz 
 
 

I Účel dohody 
Mezi pronajímatelem a nájemcem byla dne 13. 10. 2014 uzavřena Smlouva o zaručených úsporách 
energie (Energy performance contract) číslo EPC1401170003, na základě které byly nájemci 
pronajímatelem dodány úsporné zařízení (instalovány a zprovozněny) do míst instalace – objektů, viz 
uvedená smlouva.  
     

II Předmět dohody 
Výše uvedení účastníci se dohodli, že dnem nabytí účinnosti této dohody přecházejí všechna práva a 
povinnosti vyplývající ze Smlouvy o zaručených úsporách energie specifikované v čl. I na přejímatele. 
Přejímatel tak dnem nabytí účinnosti této dohody vstupuje v plném rozsahu místo stávajícího 
pronajímatele do všech jeho práv a přebírá všechny pronajaté věci. Přejímatel prohlašuje, že je seznámen 
s právním i faktickým stavem předmětu nájmu a takto jej přebírá. 
         

III Práva a povinnosti smluvních stran 
1) Pronajímatel svým podpisem stvrzuje, že přejímateli předal a přejímatel podpisem této dohody 
stvrzuje, že převzal v kopii všechny dokumenty, které dokládají práva a povinnosti stávajícího nájemce, 
zejména Smlouvu o zaručených úsporách energie č. EPC1401170003 a je s nimi srozuměn. Nedílnou 
součástí této smlouvy (přílohou č. 1) je splátkový kalendář k předmětu nájmu.    
       

http://www.cautum.cz/
mailto:info@elektrinajinak.cz
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2) Finanční vyrovnání vyplývající z převodu si stávající pronajímatel a přejímatel provedou mezi sebou 
samostatným vyúčtováním bez účasti nájemce, jehož práva zůstávají nedotčena. 
 
3) Úsporná zařízení budou dále provozována v místě, kde byla nainstalována a zprovozněna. Nájemce 
bude nadále hradit splátky nájmu na základě nového splátkového kalendáře vystaveného přejímatelem 
s tím, že jejich výše zůstane nedotčena. 
 
4) K datu účinnosti této Dohody nebyla jakoukoliv ze stran porušena žádná povinnost ze Smlouvy, která 
by zapříčinila např. vznik škody, nároku na zaplacení smluvní pokuty, apod. 
 
5) V souvislosti s dohodou budou uhrazeny veškeré pohledávky mezi pronajímatelem a nájemcem bez 
účasti přejímatele. 
 
6) Přejímatel si je plně vědom vázanosti Smlouvy o zaručených úsporách energie.   
          

IV Závěrečná ujednání 
1) Smluvní strany prohlašují, že si dohodu přečetly a na důkaz shody s jejím obsahem připojují své 
podpisy.          
2) Písemnosti z tohoto smluvního vztahu včetně písemností ve sporu budou zasílány na adresu, kterou 
uvedly smluvní strany v záhlaví této smlouvy, nebo zvolenému právnímu zástupci. Jestliže některá ze 
smluvních stran změní adresu, aniž to oznámí druhé straně, je doručení platně provedeno odesláním 
písemnosti na její poslední známou adresu; všechna doručení jsou platná i tehdy, jestliže adresát odepřel 
písemnost převzít nebo přes oznámení poštovního úřadu nevyzvedl.    
      
3) Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních stejné právní síly, z nichž každá strana si ponechá jedno 
vyhotovení. 
 
4) Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti k 1. dni v měsíci následujícímu po podpisu smlouvy. 
            
     
V Otrokovicích dne ………………………….   
 
 
 
 
 
 
………………………………………    ……………………………………… 
 
Pronajímatel       Nájemce 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………… 
Přejímatel 
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e,;R~6¥Y,,PERFORMANCE CONTRACT 
A O,lA:RUi;ENYCH USPORACH EN ERGlE) 

,,,~~;/'-~ .. - ' ' 

t;PI;>CPt6dnlrnJ4~jst:i'i!S!!Jl Mestskeho soudu v Praze, oddO c, vlozka 160026 

ie)j~jelclniit¢,eVItael•ane~m Pitelem 

jednajfd jmenem ling. Dagmar Zvei'inova 

IC: I 0 0 2 9 5 8 4 1 

DIC: I CZ00295841 
L_r=================~--------------------------------~ 

Adresa: J Zizkova 227/1, Zd'ar nad Sazavou 591 01 

cfslo bankovnfho ucru: 119-328751/0100 

e-mail: 1 meu@zdams.cz 

na strane druhe, dale jako "Zakaznfk'' 

Preambule 

CAUTUM· 

Ocastnfci jsou vedeni v ramci uzavi'enl smlouvy mezi nimi vedomfm a zajmem provest na e!ektrlc!<Ych 
zai"fzenich zakaznika dohodnuta usporna technicka opati'enf, kdy dodavka technickeho celku odpovfdajfciho 
opatl'enfm, jejichz diem je dlouhodobe snfZenl spoti'eby e!ektricke energie, bude hrazena z financnfch 
prosti'edku zakaznfka, ktere budou odrazet vjsi technicf<Ymi opati'enfmi dosazenych budoucfch uspor ve 
spoti'ebe elektricke energie. 
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I. Predmet smlouvy 
'edmeit~rn t~~to SuliOlNY je stanovenf prav a povinnostl ucastniku v ramci dodavky technickeho celku 

o~:~~~~~~~!t~~~~~~~P~~rovozu (predmet dodavky) podle zpracovane technicke dokumentace vcetne in parametru, a dale prav a povinnostr v ramci provozu pi'edmetu dodavky po 

doJsUJiiJ,~ntctCe vymezujfcf V zakladu technicky pi'edmet dodavky vcetne stanovenf hodnot 
f.1lne ri1irilirruilt:~i'il~polyi:~le.~:tric:ke energie. 

>,~~i;~dh;~;~~vjpo.Ctovj algoritmus a zpusob zjiSt:enf relevantnich V}lpoete>vYch 
i:(~cJp<:li,~:sP~fry; ~r nichz je stanovena v case se menfci vjse splatky ceny dodavky. 

predmetu dodavky poskytovanfm pravidelneho servisu 
)epf~~dt:ne~:u dodavky za podmfnek stanovenych touto smlouvou. 

I Sf!Oti•e~,fC:lr~sp.jejh:h soustava, ktere jsou zapojeny 
~ tl'~'tCtm, ~~·alii9bitekitu a mimo nej. 

r Nyj(iO.kM~auSj:fo.tu €'1~~~ic:keenergie, ktera je definovana 
W'} Qe:({ryotl.iiiazar'it:eni)a potrebneho pi'fslusensM ve 

\' ' . . . . . .J~v~stic~ je c~IRova cen~:dod~~J<yhez DpH: . . ·.. - ... -
4d)sp6ro'fi1~pdl:llelvfet6di~ v9p6'fut usp~r ~rc~h~ hod nota usp~cy eleKtricli;e eoergie v dotcef1Ych objektech, 
resp.'elekti'lceyth zai"izeriklliakazrifka,kekterjtn se vztahuje pi'edmetdodavky, za zvoler\y easovj interval. 
Vypoctena uspora nemusr, pokud je vypoCtena podle schvalene metodiky, pine odpovfdat skutecne dosazene 
uspore, kdy2 maximalni jejf odchylka je stanovena v rozmezi +I- 5%. 

5. Splatka hodnoty investice je definovana jako dohodnuta podRova cast budoucf uspory, ktera bude pouzita 
na splacenr hodnoty investice (ceny dodavky). 

6. Odpovednou osobou je osoba na strane Spolecnosti, ktera provadf a zabezpecuje veskerou komunikaci mezi 
Stranami a odpovida za i'adne plneni smlouvy. Takova osoba je opravnena udRet pokyny a V}lzvy zakaznfkovi 
podle podmfnek teto Smlouvy, avsak nenf opravnena cinit vzastoupenf Spolecnosti jakekoliv pravni ukony 
cykajicf se dispozice s touto Smlouvou. Odpovednou osobu zabezpecujfcf plneni svjch povinnosti urci za 
obdobnych podmfnek take zakaznfk. Urcenr odpovedne osoby je nutne alespoi'i v ravine oznaceni jeji funkce. 

Ill. Realizace predmetu dodavky 
1. Strany prohlasuji, ze pi'ed vlastnfm uzavi'eofm teto Smlouvy byla provedena na elektrick9ch zai'izenich 
zakaznfka zakladni odborna prohlfdka a mei'enr ve vztahu k vhodnosti instalace zai'izeni na usporu elektricke 
energies orientacnim urcenfm pi'edpokladanych uspor jejf spoti'eby, a to za ucasti odbornych osob na strane 
zakaznika. 

2. Veskere dokumenty o tomto jsou k dispozici u Spolecnosti. 

3. zakaznik je povinen k realizaci dodavky na vyzvanf Spolecnosti zpi'fstupnit sva elektricka zai'izenf k instalaci 
technickeho celku, a to v termfnech, resp. lhUtach, stanovenych ve vjzve, pokud se Strany nedohodnou na 
blizsim itinerari pracl. 

4. Spolecnost preda zakaznikovi pi'edmet dodavky die rozpisu s termfny. 0 pfedanf bude sepsan pi'edavacf 
protokol. Den predanf pi'edmetu dodavky je dnem rozhodnym pro pocitani uspory. 

5. Doba realizace tpi'edanr pfedmetu dodavky/ se primerene posouva pfi nesplnenf povinnostf Zakaznika 
spocfvajidch v poskytovanr soucinnosti die pokynu spolecnosti (napi'. zpffstupneni svjch elektrick9ch zai'fzeni, 
resp. dotcenych objektu vcetne jinych nutnych cinnosti). 

6. Zakaznfk je povinen pi'evzft pi'edmet dodavky kdykoliv po instalaci technickeho celku po vjzve se stanovenfm 
termfnu, ne krat5im nez 5 pracovnfch dnu, nedohodnou-li se Strany jinak. 

7. Vzhledem ke specificke povaze pi'edmetu dodavky jako zvlastnfho elektrickeho zai'fzeni, Spolecnost zajistf 
odbornou revizi podle pi'fslusnych pi'edpisu ve spojeni s uvedenrm technickeho celku do provozu 
(zapojenf do pi'islusnych rozvodu elektrickeho zai'izenr Zakaznfka). 
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Odqo1roa revizE~je ovei'enfm spravnosti instalace technickeho celku k elektrickemu zai'izenl Zakaznlka a jeho 
pl'(slusnj{~h, ·tcfzv,otfi), tak aby zapojeni odpovidalo nutnym pozadavkum stanovenym pi'islusnymi pravnlmi 

· .f~ii'e(ipi~;y a t~Si'lilicf<Ymi normami. Pi'lslusna reviznl zprava je pak pi'ilohou Pi'edavaciho protokolu. 

$pO!I;!CilC)Stlifi:'tmdpi'edanf pi'edmetu dodavky pi'eda Zakaznlkovi veskere doklady a dokumenty poti'ebne 
teclil1i~keho celku (provozne technicki:'t dokumentace). Uvedene bude pl'llohou Pi'edavaciho 

IV. Cena dodavky a jejl uhrada 
·ctqhodou hodnotu investice, a to ve vysi 

,__~111U_UUU .-Kc. 
950 413,23 ,-Kc bez DPH. Cena vcetne DPH 

uspor bude za kazdy kalendai'nl mesic provozu pi'edmetu dodavky vypoaena 

l~~b~,$~1~~~~~::~~l,~m~· e~vs~~rc, a tato rozdelena na dve casti. Cast odpovldajid 30% uspory 
pi a je pfidanou hodnotou ve prospech zakaznika. Zbyla cast 

us:P9!Ytlil'elist<'IVL!jesplatku hodnoty investice. 

· · · s~'Z~Raililkmu'ie''po.i¥lstavitJen castfakturovai'ie platby t}lkajid se rozdHu oproti\iypoaene castce jen v pi'lpade 
duvodnych namitek kespnivnosti vypoctu uspory, resp. spli:ltky hodnoty investice podle metodiky. 

6. V pi'ipade pi'lslusneho kalendai'niho mesice, ve kterem bude vypoaenav}lse splatky hodnoty investice vyssi 
nez zbYifajid vyse hodnoty investice /celkove ceny dodavky/, bude posledni splatka hodnoty investice rovna 
konecnemu doplatku celkove ceny dodavky. Od kalendai'niho mesice, ve kterem dojde k zaplaceni hodnoty 
investice bude zakaznikem hrazena pouze servisne zarucni uplata. Do tohoto okamziku se servisne zarucni 
uplata nehradf. 

7. Strany se dohodly na stanovenl tzv. minimalni splatky hodnoty investice, ktera pi'edstavuje fixni hodnotu 
mesfcni splatky pro kazdy kalendai'ni mesic, ve kterem se splad hodnota investice (vcetne mesicu prvniho 
a posledniho- viz. doba trvfmi smlouvy podle cl. c. 5). Vyse minimalni splatky odpovida podflu hodnoty investice 
a poctu kalendai'nfch mesicu (i neuplnych) maximalnlho trvani smlouvy v casti od pi'edanf zprovozneneho 
technickeho celku do splacenl jeho poi'izovad ceny (hodnoty investice), a ani 26 400,37 ,-KC/kalendai'nl mesic. 

8. Minimalnl splatka se hradf jen v pi'lpadech kalendarnfch mesicu, kdy vypoaena splatka hodnoty investice 
podle odst. c. 2 bude nizsl nez minimalnl splatka. Doba trvanl smlouvy v casti od pi'edanl zprovozneneho 
technickeho celku do splaceni jeho poi'izovacf ceny (hodnoty investice) je tedy stanovena jako teoreticka 
maximalni mozna doba splacenl hodnoty investice prosti'ednictvlm minimalnkh splatek, kdyZ ve skutecnosti 
se pi'edpoklada di'fvejsf splacenf hodnoty investice prosti'ednicMm splatek hodnoty investice vyssich nez 
minimalni splatka. 

V. Vlastnictvf, doba trvanl smlouvy a jejf ukoncenf 
1. Vlastnictvf k dodanemu technickemu celku se na zakaznfka pi'evadi automaticky dnem pine uhrady celkove 
ceny dodavky a nevyZaduje zadneho dalsiho pravnlho ukonu. Zakaznlk si je vedom skutecnosti, ze technick}l 
celek se nestava instalad soucasti jeho elektrick}lch zai'izenl, resp. dotcenych objektu, a to zejmena z duvodu, 
ze se jedna o dopli'ikove zai'lzenl, jehoz provoz nema vliv na primarnl funkci elektrick}lch zai'fzenl zakaznfka 
jako takovou. 

2. NebezpeCI vzniku skod na dodanem technickem celku pi'echazf pine na zakaznfka dnem pfedanl ve 
zprovoznenem stavu. 

3. Trvanl smlouvy jako celku je dohodnuto na dobu urcitou, a to na __]§_ mesicu od prvnlho dne kalendai'nlho 
meslce nasledujfdho po mesici, ve kterem doslo k pi'edanl zprovozneneho technickeho celku zakaznfkovi. 
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!Vf~!i;z;ak<lznfb•Uii k prevodu vlastnictvf pi'ed plnym zaplacenfm celkove ceny dodavky z uspor, spolecnost 
do!>lac:eni zbjvajfdho doplatku ceny dodavky, kdyZ vlastnictvf se automaticky pi'evadf 

t~tildCiU,ctjo~>lat;ku;.··I'<*U!d se uvedeny projev vule bude t}fkat ukonceni zarucniho servisu (vypoved), 
sarno!sta1tne nebo ve spojeni s projevem vule podle prvnf vety tohoto odstavce, skonci 

a;tim J>adem zanikne smlouva v casti poskytovani servisu k poslednfmu dni kalendai'nfho mesfce 
me:smr,,ye kterem bylavypovea dorucena spolecnosti. Zakaznik je opn1vnen dat vypovecf bez 
(Pllt'irett( smi•:>U\Pf v casti poskytovani servisu lze dat nejdi'fve spolecne s projevem vule podle 

·pl'!p'Eiqe· W);po·ve~li z:ak<~nika vyu.Ctuje ntlklady spojene s cinnostmi provedenymi v ramci 
lliilzpe!iiehote~hniicki!ho celkudo doby skoncenfzarucniho servisu, a zakaznik se zavazuje 

1'9~~1,ikter:ejsoJ~:]iJrta~~pi'i dt>drieni t:lelky trvani smlouvy v rezimu bezuplatneho 
b'ujc:f~.;pr•OVE!defiG pc1dfe cenfku Spofecnosti pfatneho a ucinneho ke dni 

Jtcihlasujerzesesx€tnik•emrac:fneseznamil. Cenikje pi'lstupny na webovych 

J;~~·~·~~~~~~!l~~~~~nOiiit~av~tn~4~~rra~~m~:e~v~nit ceny pi'edmetnych cinnostf, kdyz je 
~· jsou zmeny platne a ucinne. v takovem 

~~~~;~;;&~~t;~.~;~~~e~lf;~~riy~je opravnen smlouvu v casti poskytovani ::: ceniku. 

>paiko,lail,~ITii'>~:olillefl,r zaka<:ni~>a se zaplacenim splatky hodnoty investice o vice 
qo•vat zapl~tceri).Lmyvajlti:hodn,oty investice najednou. v takovem pi'fpade je 

oplravnerla :iarovEin servisu V}ipovedL v pi'fpade opakovaneho 

~;;~J~t~~~r~~~~k~,~~~~~~:~~~~;~~~~~~~;tri~~~~~~:l:~~;~~~~~~~~~~~celku ze stranyzakaznika, opakovanem '1 zarucnfho uvedenych v cl. c. 6.3 zakaznikem je 
spolecnost opravnena ukoncit poskytovani zarucniho servisu v}'povedi v kter)tkoliv okamzik trvani smlouvy. 
V uvedenych pi'fpadecn se postupuje obdobne jako v prvni vete pi'edchoziho odstavce tohoto clanku. 

8. Kazda ze stran je opravnena odstoupit od smlouvy ze zakonnych duvodu stanovenych pi'islusnyro pravnfm 
pi'edpisem. Pokud by se duvod odstoupeni tjkal pouze plneni servisnf casti smlouvy, je pi'fslusna strana 
opravnena odstoupit od teto smlouvy jen v teto casti. 

VI. Prava a povinnosti souvisejfcf s provozem 
1. Spolecnost je opravnena kdykoliv v prubehu trvanf teto smlouvy doinstalovat k zprovoznenemu technickemu 
celku, resp. k souvisejfcfm elektrick}'m zai'izenfm zakaznika, doph'ikove zai'fzenf umoznujid dalkovy on-line 
dohled provozu technickeho celku. Uvedene zai'fzenf rna za cil sledovanf, sber a vyhodnocovani technick}'ch 
parametru provozu vcetne moznosti dalkoveho ovladanf technickeho celku. Uvedenym nesmf bYt jakkoliv 
omezena funkce technickeho celku ci jinych zai'fzenl zakaznika. 

2. Spolecnost je opravnena v pi'fpade prodleni s uhradou splatnych zavazku zakaznika podle teto smlouvy po 
dobu prodleni vcetne doby poti'ebne pro obnovenf provozu technickeho celku, prosti'ednictvfm dalkoveho 
pi'istupu podle pi'edchoziho odstavce technickY celek dalkove odpojit, resp. omezit jeho provoz. 

3. Zakaznik neni opravnen po dobu trvanf teto smlouvy svevolne odpojovat tech nick}' celek z provozu, resp. jej 
deinstalovat, ani do nejjakkoliv zasahovat (i odborne), kdy v dusledku zasahu by doslo byf i jen k nepodstatnemu 
ovlivn?mi jeho funkce. 

VII. Zaruky a zarucnf servis 
1. Spolecnost timto pi'ejfma zavazek, ze pi'edmet dodavky jako celek, si stran funkcnosti uchova vlastnosti 
obvykle (shodne se smluvenym ucelem) po urcitou dobu s pi'ihlednutfm k opoti'ebeni, unave materialu 
a pi'irozene ztrate ucinnosti v case, a to po dobu trvanf teto smlouvy. V pi'ipade pi'edcasneho ukonceni smlouvy 
v casti zarucnfho servisu se poskytuje zaruka v deice peti let od pi'edanf pi'edmetu dodavky. 
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S~l0f!~~i)IP$tf poskytovana zaruka se rovnez vztahuje na minimalnf usporu elektricke energie, ktera je 
-• ;gar·anltovancfvE~·'iYsi, 10% dlouhodobe spotreby elektricke energie pi'i srovnanf se stavem spoti'eby el.energie, 

(,llallty a J!ocl:u:;~ai'Izenfa spoti'ebicu v do be uzavi'enf smlouvy, a to za podmfnek, ze pi'fslusna elektricka zai'fzenf, 
~~-~ymrjevj,lrot!ekin~ital•oviin, budou sph'\ovat provoznf parametry kvality sfte stanovene CSN EN 330121 

na1oetf VE!i'ejny<:h distribucnfch sftf nn. Zpusob urcenf vyse skutecne dosahovane uspory je popsan 
~~~~~~~~~~~~~~~fR~.vyrobku, kdyZ uvedene zarfzenf ji prubezne vypocftava automaticky z relevantnfch 

bude.;,r}oskytovan po dobu trvanf teto smlouvy, a to podle pravidel stanovenych touto 
, ~~~~::~o~bsazenych v Prfloze c. 3 teto smlouvy. Poskytov.fmf zarucnfho servisu je do doby splacenf 
f!; pl(ltne a po jejfm .splaceni si zakaznfk z vypocrene uspory pod if ve vysi 70% ponechava 

itn1:>sti' za kazdj kalendai'nl mesic servisne zarucni uplatu ve vysi 30% vypoctene uspory. Po 
i rezirnu zarucnfho servisu, jiz veskere dosazene uspory el. energie a tim padem 

plnym1 prOSJlechern zakaznika. 

priaCCIVnich dnu od oznamenf reklamace nav5tfvit Zakaznfka, 
=im•Qll~lnou·>tadtJ, a v·prfpade uznanf jejf opravnenosti, ve vztahu k uplatnenemu 

ru;,tut:g~IO~Ieze .qdstranit do doby odpovfdajfd charakteru vady, nejpozdeji 
[;:(J~pcisouzi~rifa zpu~obu odstranenf Spolecnost Zakaznfka informuje. 

!V}'J:jg.l:OVI~iljJI$i:!mrlyzaZrlam, kter:Y obe Strany podepfsf, kdyZ po jed nom vyhotoveni 

.l_C)Kainfka · poti'ebne k provadenf servisu, mohou bjt 
~~~~. ... vj,vu (nash:!dku) neposkytnutl soucinnosti. Totez obdobne 

fe'zi!iS.al'ly zakaznfi1ci rlo:t~~chrliCk<~hO celku. 
Y->-,,, :; 

~_,·eg·g~tati)l~'jnfO!fmlaCe Zjistene £;prqv'adenf zaru~~lho;kdfttrolrilJ10ServiSU ve vztahu k provozu technickeho 
CE;!I@:~f:Jd~~'n:a,pQz~idanf zakaznfkovi posKj/tovany. . 

9. Zakaznik se vzdava prava na nahradu usleho zisku pi'edsfavujfcfho uslou .usporu vznikfou nutnosti omezit, 
resp. prerusit provoz technickeho celku v.souvislosti s odstranovanim i'adne reklamovane vady technickeho 
celku, a to po dobu 30 dnu ode dne omezeni, resp. pi'erusenf provozu. Uvedene neplati v pi'fpade, ze se bude 
jednat o opakovanou stejnou vadu nebo opakovany vyskyt ruznych vad. Zakaznfk se rovnez vzdava prava na 
nahradu usleho zisku po dobu do uplynutf zarucni do by v pi'ipade, ze na zaklade naroku z i'adne reklamovane 
vady mu bude poskytnuta primei'ena sleva. ostatnl prava zakaznika na nahradu skody nejsou timto nijak 
dotcena. 

VIII. Zajistenf zavazku smluvnfch stran 
1. Smluvnf strany si sjednavajl za kazde jednotlive poruseni povinnostl v teto Smlouve urcenych vcetne 
opakovanych porusenf, smluvnf pokuty dale specifikovane, kdyZ narok na nahradu skody muze b,Yt Stranami 
pi'fpadne pozadovan vedle naroku na zaplacenf smluvnf pokuty. 

2. Spolecnostje povinna v pi'ipade sveho prodleni s pi'edanim pi'edmetu dodavky zaplatit zakaznfkovi smluvni 
pokutu ve vysi 1 %o z celkove ceny dodavky za kazdy den prodleni. 

3. Spolecnost je povinna v pi'ipade sveho prodleni s odstranenim i'adne reklamovane vady zaplatit zakaznfkovi 
smluvnf pokutu ve vysi 1 %o z celkove ceny dodavky za kazdy den prodlenf. 

4. Zakaznfkje povinen pi'i svem prodlenf s pi'evzetfm pi'edmetu dodavky zaplatit spolecnosti smluvnf pokutu ve 
vysi vysi 1%o z celkove ceny dodiiVky za kazdy den prodleni. 

5. Zakaznfk je povinen pi'i svem prodlenf se zaplacenfm jakehokoliv jineho splatneho naroku spolecnosti 
zaplatit jf smluvni pokutu ve vysi vysi 1 %o z dluzne castky za kazdy den prodleni. Stejne je spolecnost povinna 
pi'i svem prodleni se zaplacenfm jakehokoliv jineho splatneho naroku zakaznfka zaplatit mu smluvni pokutu ve 
vysi vysi 1%o z dluzne castky za kazdy den prodlenf. 

6. Zakaznik je povinen v pi'ipade poruseni povinnosti /zakazu/ podle cl. c. 6.3 zaplatit spolecnosti smluvni 
pokutu ve vysi 1 o.ooo,- Kc za kazde porusenf. 

7. Spolecnostje povinna v pffpade poruseni garance uspory podle cl. c. 7.2 zaplatit zakaznfkovi smluvni pokutu 
ve vysi 10.000,- Kc za kazde nedosazenf garantovane uspory za kazdy rok provozu technickeho celku. 

8. Smluvni pokuty jsou splatne na zaklade pfsemne vjzvy strany opravnene zaplacenf smluvnf pokuty 
pozadovat. Celkovou cenou dodavky se mysli hod nota investice vcetne DPH. 
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IX. Zaverecna ustanoveni 
zetento zavazko\/9vztah a prava a povinnosti z nej Stranam plynoucf, se budou fidit 

obchodnf zakonik ve zneni p.p. 

~~oSI!Iloiil(clu~iE!UI'!CtijJe i11eK1tera pravidla, prava a povinnosti, bude k jejich urcenf pouzita analogie 
jbsah<we a "ryzr'l~tinmre nejblizsim. Pl'i nejednoznacnosti upravy se ke zjiSt:eni obsahu vule 

nebo se stane neplatnym, zustavajf ostatni jeji ustanoveni 
d t<IKo•velJto ustanoveni. Pro ten to pi'ipad po zjisteni takove neplatnosti 

SmtlotJw ustanovenim jinym, platnym, ktere 511Ym obsahem 
mystu:u5tan(Jivenr puvodniho. 

. . ud~e 
zpracovfmy, s vjjimkafnf Stanovenymi zvlastnfmi zakony. Spolecnost · jezar:oven vedom prav uprave-
nych pi'fslusnymi ustanovenfmi zakona c. 101/2000 Sb., o ochrane osobnfch udaju a o zmene nekterjch zakonu, 
ve znenf pozdejsich pi'edpisu. 

Spolecnost dale souhlasf s tim, ze ze strany mesta bude, resp. muze bjt:. pi'i dod..Zeni podminek stanovenych 
zakonem c. 101/2000 Sb., o ochrane osobnich udaju a o zmene nekterjch zakonu, ve zneni pozdejsich pl'edpi
su, zvei'ejnena tato smlouva, jeji cast nebo dilcf informace t:ykajfd se teto smlouvy a jejfho plneni. 

v 
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'\fll(:l,,vVY D 0 P I s 
~AJMO p,,ffNANCOVANf DODAVKY USPORNYCH TECHNOLOGif} 

591 01 

Zakaznik timto projevuje predbezny zajerrro zajisteni financovimi investice do technologiC 

pro usporu el. energie znacky ENWOX®, a to v pl'edbeznem financnfm objemu: 

(../ 

Mfsto: #J/2)111/f: 

1 1so ooo Kc 

Zastupce dodavatele EPC: 

Jmeno J Martin Dobi'ichovsky 

Telefon +420 603 422 359 

Email ldobrichovsky@cautum.cz 

Tento projev zajmu je pro strany nezavazny a slouzf jako pi'edbezna poptavka po financovanf projektu 
EPC a je urcen pro internf poti'eby v procesu schvalovanf financovanf uspornych technologif z prosti'edkti 
investicniho partnera. 

CAUTUM. 


